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IS-SIBT 

TAR-IV ĠIMGĦA TAR-RANDAN 

Salmodija tas-Sibt tar-IV 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. Hallelujah. 

  

INNU 

 

Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,  

li l-Mulej qiegħed jagħtina,  
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sabiex fih is-saħħa dgħajfa  

ta’ kull ruħ mill-ġdid titqawwa. 

 

Dan hu l-jum tas-salvazzjoni,  

mimli sebħ bid-dawl ta’ Kristu;  

fih innaddfu l-qalb mill-ħtija  

bit-tagħkis, bit-talb u ndiema. 

 

Żommna sħaħ, Mulej, sa l-aħħar  

bit-taħriġ qaddis li bdejna,  

biex fil-ġisem u fl-ispirtu  

nitħejjew għall-Għid ta’ Sidna.  

 

Lilek, Trinità ħanina,  

b’wiċċna fl-art ilkoll inqimu;  

ġedded fina ‘l qalbna niedma,  

biex ngħannulek għanja ġdida. Ammen.  

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Il-Mulej fdiehom mill-għadu (Żmien il-Għid hallelujah).  

 

 

 

 

Salm 77 (78):40-72 

 

IV 

 

Kemmil darba qamu kontrieh fid-deżert, * 

kemmil darba nikktuh fl-art niexfa! 

Kienu jerġgħu jġarrbu lil Alla, * 

u jħeġġu l-korla tal-Qaddis ta' Iżrael. 

Ma kinux jiftakru f'għemil idejh, * 

fil-jum li fdiehom mill-għadu, 

meta għamel il-mirakli fl-Eġittu, * 

l-għeġubijiet fir-raba' ta' Sogħan. 

  



4 

 

Bidel f'demm ix-xmajjar tagħhom, * 

ma setgħux jixorbu minn-nixxigħat tagħhom. 

Bagħtilhom dubbien li qeridhom, * 

u żrinġijiet li ħarbtuhom. 

Telaq għad-dud l-uċuħ tar-raba', * 

u għall-ġradijiet ix-xogħol ta' jdejhom. 

Ħarbtilhom bis-silġ id-dwieli tagħhom, * 

u s-siġar tat-tin bil-ġlata. 

 

Qered bis-silġ il-bhejjem tagħhom, * 

u bis-sajjetti l-imrieħel tagħhom. 

Fetaħ għal fuqhom il-qawwa tal-qilla tiegħu, * 

is-saħna, l-għadab u l-hemm. 

 

Bagħtilhom l-anġli tal-ħsara, * 

u witta t-triq għall-għadab tiegħu. 

Ma ħafrilhomx il-mewt, * 

imma telaqhom għall-pesta. 

Qatel l-ulied il-kbar fl-Eġittu, * 

l-ewwel frott ta' saħħithom fl-għerejjex ta' Ħam. 

 Glorja. 

 

Ant. 1: Il-Mulej fdiehom mill-għadu (Żmien il-Għid hallelujah).  

Ant. 2: Il-Mulej wassalhom sa fuq l-għolja mqaddsa tiegħu (Żmien il-Għid 

hallelujah).  

 

V 

 

U ħareġ bħal nagħaġ il-poplu tiegħu, * 

 bħal merħla fid-deżert mexxiehom. 

Qegħedhom fiż-żgur, u ma beżgħux; * 

 imma l-għedewwa tagħhom għattiehom il-baħar. 

U daħħalhom fl-art imqaddsa tiegħu, * 

 fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu. 

Keċċa l-ġnus minn quddiemhom, † 

 u arthom qassam b'wirt lil Iżrael, * 

 fi djarhom daħħal il-poplu tiegħu. 

  

Ġarrbu u kiddu lil Alla l-Għoli, * 
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 ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu. 

Reġgħu lura u naqsu bħal missirijiethom, * 

 għawwġu triqthom bħal ark li jqarraq bik. 

Regħxuh fuq l-għoljiet tagħhom, * 

 kebbsulu l-għira bl-idoli tagħhom. 

  

Sema' b'dan Alla, u nxtegħel bil-għadab, * 

 u warrab għalkollox lil Iżrael. 

Telaq is-santwarju ta' Silo, * 

 l-għarix fejn kien jgħammar fost il-bnedmin. 

Ħalla f'idejn l-għadu l-Arka tiegħu, * 

 fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu. 

Telaq għas-sejf il-poplu tiegħu, * 

 ħadha bl-aħrax kontra wirtu. 

In-nar qered liż-żgħażagħ tagħhom, * 

 siket l-għana taż-żwieġ għax-xbejbiet tagħhom. 

Il-qassisin tagħhom mis-sejf intlaqtu, * 

 u ma setgħux jibkuhom ir-romol tagħhom. 

 Glorja. 

 

Ant. 2: Il-Mulej wassalhom sa fuq l-għolja mqaddsa tiegħu (Żmien il-Għid 

hallelujah).  

Ant. 3: Għażel it-tribù ta’ Ġuda, u ‘l David, qaddej tiegħu, biex jirgħa lil Iżrael il-

wirt tiegħu (Żmien il-Għid hallelujah). 

 

 

VI 

 

Qam imbagħad Sidi l-Mulej bħal minn raqda, * 

 bħal gwerrier li jqum minn sakra. 

Laqat fuq wara l-għedewwa tiegħu, * 

 tefagħhom fl-għajb għal dejjem. 

U warrab id-dar ta' Ġużeppi, * 

 ma għażilx it-tribù ta' Efrajm; 

iżda għażel it-tribù ta' Ġuda, * 

 u l-għolja ta' Sijon li kien iħobb. 

Hemm bena s-santwarju tiegħu bħall-ogħla smewwiet, *  

 bnieh fis-sod bħall-art għal dejjem. 
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Għażel lil David, qaddej tiegħu, * 

 ħadu minn qalb l-imrieħel; 

minn wara n-nagħaġ bil-ħrief tagħhom ġiebu, † 

 biex jirgħa 'l Ġakobb il-poplu tiegħu, * 

 u lil Iżrael il-wirt tiegħu. 

Hu kien jirgħahom b'qalb safja, * 

 bil-ħila ta' jdejh mexxiehom. 

Glorja. 

 

Ant. 3: Għażel it-tribù ta’ Ġuda, u ‘l David, qaddej tiegħu, biex jirgħa lil Iżrael il-

wirt tiegħu (Żmien il-Għid hallelujah). 

 

V/. Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl.  

R/. Biex l-għemil tiegħu jidher. 

 

 

LEZZJONI 1 

 

Qari mill-Ktieb tan-Numri Num 20:1-13; 21:4-9 

 

L-ilma ta’ Meribah. Is-serp tal-bronż 

 

F’dawk il-jiem: Il-ġemgħa kollha ta' Iżrael waslu fid-deżert ta' Sin fl-ewwel 

xahar, u l-poplu waqaf f'Kades u hemm mietet Mirjam u difnuha. 

Billi ma kienx hemm ilma għall-poplu, inġabru kontra Mosè u Aron. Il-

poplu ħadha ma' Mosè, u qalulu: "M'hux li mitna, meta nqerdu ħutna quddiem il-

Mulej! Għaliex ġibtu l-poplu tal-Mulej f'dan id-deżert, biex immutu hawn aħna u l-

bhejjem tagħna? Għaliex tellajtuna mill-Eġittu u ġibtna f'post mill-agħar bħal dan, 

fejn ma jikber xejn, la qmuħ, la tin, la dwieli, la rummien, u anqas ma fih ilma tax-

xorb?"  

U Mosè u Aron telqu minn quddiem il-ġemgħa tal-poplu u marru ħdejn il-

bieb tat-Tinda tal-Laqgħa, inxteħtu wiċċhom fl-art u dehritilhom il-glorja tal-

Mulej. U l-Mulej kellem lil Mosè u qallu: "Ħu l-ħatar u iġbor il-ġemgħa, int u ħuk, 

Aron, u kellmu quddiemhom lill-blata u din tagħti l-ilma tagħha u hekk 

toħorġilhom l-ilma mill-blata u tisqi lill-ġemgħa u lill-bhejjem tagħhom." 

U Mosè ħa l-ħatar minn quddiem il-Mulej, kif ordnalu; u flimkien ma' Aron 

ġabar il-ġemgħa quddiem il-blata, u Mosè qalilhom: "Isimgħuni, ja xewwiexa! 

Noħorġulkom aħna l-ilma minn din il-blata?" U Mosè għolla idu u ħabbat darbtejn 

fuq il-blata bil-ħatar u bdew ħerġin gliegel ta' ilma u xorbu l-ġemgħa u l-bhejjem 

kollha. U l-Mulej qal lil Mosè u lil Aron: "Għaliex intom ma emmintux fija, u ma 



7 

 

ħaristulix il-qdusija tiegħi quddiem Iżrael, intom ma ddaħħlux lil din il-ġemgħa fl-

art li se nagħtihom." 

Dawn huma l-ilmijiet ta' Meribah, fejn ulied Iżrael ħaduha mal-Mulej, u 

hemm tahom prova ta' qdusitu.  

 U telqu minn ħdejn il-muntanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex iduru 

ma' l-art ta' Edom, imma l-poplu ddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra 

Mosè: "Għaliex tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert? M'hawnx ħobż u 

anqas ilma, u aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif." 

 U l-Mulej bagħat sriep velenużi f'nofs il-poplu u bdew jigdmuhom, u mietu 

ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu mar għand Mosè, u qalulu: "Dnibna għax 

tkellimna kontra l-Mulej u kontra tiegħek. Itlob lill-Mulej ħa jwarrab is-sriep minn 

fostna." U Mosè mar jitlob għall-poplu. U l-Mulej kellem lil Mosè u qallu: 

"Agħmel serp tal-bronż u arbulah bħal stendard, u kull min jingidem u jħares lejh, 

ifiq u jgħix." U Mosè għamel serp tal-bronż u arbulah bħal stendard, u ġara li kull 

min kien jigdmu s-serp kien iħares lejn is-serp tal-bronż u kien ifiq u jgħix. 

 

RESPONSORJU Ġw 3:14. 15. 17 

 

R/. Kif Mosè refa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem. * 

Biex kull min jemmen fih, ikollu l-ħajja ta’ dejjem. 

V/. Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-

dinja ssalva permezz tiegħu. * Biex kull min jemmen fih, ikollu l-ħajja ta’ dejjem. 

 

LEZZJONI II 

 

Qari mill-Kostitużżjoni pastorali tal-Konċilju Vatikan II fuq il-Knisja fiż-żminijiet 

ta’ llum. 

 

It-tħabrik kollu tal-bniedem 

għandu jissaffa bil-misteru ta’ l-Għid 

 

 L-Iskrittura tgħallimna, u l-bnedmin jafu mill-esperjenza tagħhom, li kull 

progress, għalkemm hu ta’ ġid kbir għall-bnedmin, jista’ jkun ukoll ta’ tfixkil kbir 

għalihom: dan jiġri meta l-bnedmin ma jqisux kull ħaġa fl-ordni tagħha skond ma 

tiswa, iħalltu t-tajjeb mal-ħażin, u flok jaħsbu fl-oħrajn ukoll jaħsbu fihom 

infushom biss. 

 Minħabba f’dan fid-dinja għad m’hemmx tassew imħabba bejn l-aħwa; anzi, 

tant kibret il-qawwa tal-bniedem li hemm il-biża’ li din il-qawwa tasal biex teqred 

il-bnedmin kollha. Għall-mistoqsija jekk qagħda bħal din tistax qatt tintrebaħ, l-

insara jwieġbu billi jgħidu li Kristu, bis-salib u l-qawmien tiegħu mill-imwiet, għad 
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iwassal għall-perfezzjoni l-ħidmiet kollha tal-bnedmin, għalhekk dawn huma 

mheddin kull jum mis-suppervja u l-egoiżmu tagħhom. 

 Il-bniedem, mifdi minn Kristu u ħolqien ġdid fl-Ispirtu s-Santu, jista’ u 

għandu jħobb kull ma ħalaq Alla, li ta l-ħolqien kollu lil bniedem, u għalhekk dan 

għandu jilqgħu qisu mogħti lilu minn idejn Alla stess. 

 Hu u jrodd ħajr lil Alla għall-ġid tal-ħolqien, il-bniedem, bi spirtu ħieles ta’ 

faqar, għandu jagħmel użu tajjeb minnu u jgawdih biex hekk ikun tassew ħa taħt 

idejh id-dinja, u jġib ruħu qisu ma għandu xejn, imma kollox tiegħu: Kollox hu 

tagħkom, u intom ta’ Kristu, u Kristu ta’ Alla.  

 Il-Verb ta’ Alla, li bih inħalaq kollox, sar bniedem bħalna u għammar fost il-

bnedmin: veru bniedem, daħal fil-ġrajja tad-dinja, għamilha tiegħu u taha bidu 

ġdid. U waqt li jgħallimna li l-liġi ta’ l-imħabba hi s-sies ta’ kull perfezzjoni fil-

bniedem, u għalhekk ta’ kull tibdil fid-dinja, jgħidilna li Alla hu mħabba. 

 Il-Verb ta’ Alla jiżgura lil dawk kollha li jemmnu fl-imħabba ta’ Alla li din 

l-imħabba tħaddan il-bnedmin kollha; jiżgurahom ukoll li qatt ma jkun għalxejn 

kull tħabrik biex ikun hemm bejn il-bnedmin kollha għaqda sħiħa bħal dik bejn l-

aħwa; u fl-aħħarnett iwissihom li din l-imħabba m’għandniex infittxuha fil-ħwejjeġ 

kbar, imma fuq kollox u qabel kollox fil-ħajja tagħna ta’ kull jum. 

 Il-Mulej miet għalina lkoll, midinbin, biex bl-eżempju tiegħu jgħallimna li 

aħna wkoll irridu nerfgħu s-salib, li n-natura tagħna u d-dinja jgħabbu fuq spallejn 

dawk kollha li jħabirku għall-ġustizzja u s-sliem. 

 Lil Kristu, magħmul Mulej bil-qawmien tiegħu mill-imwiet, ngħatat kull 

setgħa fis-sema u fl-art; bil-qawwa ta’ l-Ispirtu tiegħu, hu jaħdem fi qlub il-

bnedmin, u mhux biss iqanqal fihom ix-xewqa tal-ħajja ta’ dejjem, imma wkoll 

isaħħaħ, itejjeb u jwettaq ix-xewqat ħerqana ta’ dawk li jridu jagħmlu aktar tixraq 

lill-bnedmin il-ħajja fuq l-art, u li, biex jilħqu dan il-għan, iħabirku ħa jaħkmu d-

dinja. 

 Id-doni ta’ l-Ispirtu s-Santu huma ta’ ħafna xorta: waqt li l-Ispirtu jsejjaħ lil 

xi wħud biex jagħtu xhieda quddiem id-dinja tax-xewqa tagħhom għall-għamara 

ta’ dejjem, biex din ix-xewqa tibqa’ dejjem ħajja fost il-bnedmin, lil oħrajn 

isejjħilhom biex jingħataw għall-qadi tal-bnedmin, lil oħrajn isejjħilhom biex 

jingħataw għall-qadi tal-bnedmin fid-dinja, u hekk iħejju t-triq għas-sema.  

 Imma l-Ispirtu jagħti ħelsien lil kulħadd, biex kull wieħed jiċċaħħad mill-

imħabba tiegħu nnifsu, u jagħmel użu mis-setgħat kollha tad-dinja għall-ġid tal-

bnedmin kollha, ħa jaslu għal dak il-jum li fih l-umanità kollha tkun offerta li 

togħġob lil Alla. 

  

RESPONSORJU 2 Kor 5:15; Rum 4:25 
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R/. Kristu miet għal kulħadd. * Biex dawk li jgħixu, ma jgħixux għalihom 

infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom.  

V/. Kien mogħti għall-mewt għal dnubietna, u mqajjem għall-ġustifikazzjoni 

tagħna. * Biex dawk li jgħixu, ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li 

miet u rxoxta għalihom. 

 

TALBA 

 

 Fil-ħniena tiegħek, Mulej, kun int li tmexxi l-qlub tagħna, għax mingħajrek 

ma nistgħux nogħġbuk. 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.  

 

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. 



10 

 

 

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: Tajjeb li ngħannu lil ismek, Mulej, u nxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek. 

  

Salm 91 (92) 

 

Tajjeb li nfaħħru l-Mulej, * 

li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli, 

Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, * 

u billejl il-fedeltà tiegħek, 

fuq l-għaxar kordi u fuq l-arpa, * 

u bid-daqq taċ-ċetra. 

  

Għax inti, Mulej, ferraħtni b'għemilek; * 

għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ. 

 

Kemm huma kbar, Mulej, l-għemejjel tiegħek, * 

kemm huma għolja ħsibijietek! 

Il-bniedem bla moħħ ma jagħrafhomx, * 

u l-iblah ma jifhimhomx. 

Mqar jekk iħaddru bħall-ħaxix il-ħżiena, * 

u jwarrdu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, 

lkoll għad jinqerdu għal dejjem. * 

Imma inti, Mulej, għal dejjem fl-għoli. 

  

Għax l-għedewwa tiegħek, Mulej, † 

l-għedewwa tiegħek jintilfu; * 

jitferrxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. 

Imma lili daqs gendus saħħaħtni, * 
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żejt ifuħ sawwabtli fuqi. 

Għajnejja jaqgħu fuq l-għedewwa tiegħi, * 

widnejja jisimgħu bit-telfa  

 tal-ħżiena li qamu għalija. 

  

Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar, * 

bħal ċedru tal-Libanu jikber. 

Imħawwlin f'dar il-Mulej, * 

iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. 

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu, * 

kollhom ħajja u ħdura, 

biex ixandru li ġust hu l-Mulej, il-blata tiegħi, * 

u ebda qerq ma jinsab fih. 

 Glorja. 

 

Ant. 1: Tajjeb li ngħannu lil ismek, Mulej, u nxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek.  

Ant. 2: Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. 

 

Kantiku Eżek 36:24-28 
  

Jien neħodkom minn fost il-ġnus, † 

u niġmagħkom mill-artijiet kollha, *  

u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. 

 U nroxx fuqkom ilma safi, † 

u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom; * 

mill-idoli kollha tagħkom insaffikom.  

 

U nagħtikom qalb ġdida, * 

u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida,  

U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel * 

u nagħtikom qalb tal-laħam. 

U nqiegħed ruħi ġo fikom, † 

u nagħmel li timxu skond il-kmandamenti tiegħi, * 

u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. 

 

U tgħammru fl-art li tajt 'il missirijietkom, † 

u intom tkunu l-poplu tiegħi, * 

u jiena nkun Alla tagħkom. 
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 Glorja. 

 

Ant. 2: Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida.  

Ant. 3: Mulej, is-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib. 

 

Salm 8 

 

Mulej, Sid tagħna, * 

kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 

 

Int qegħedt is-sebħ tiegħek * 

'il fuq mis-smewwiet. 

Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih * 

fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib; 

int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, * 

biex iġġib fix-xejn l-għadu u 'l min iqum kontrik. 

 

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, * 

il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom! 

X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, * 

bin il-bniedem, biex taħseb fih? 

 

Ftit inqas mill-allat għamiltu, † 

bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, * 

qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk! 

 

Kollox taħt riġlejh qegħedtlu: * 

in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri; 

l-għasafar ta' l-ajru u l-ħut tal-baħar, * 

dak kollu li jterraq fil-baħar. 

  

Mulej, Sid tagħna, * 

kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 

Glorja. 

 

Ant. 3: Mulej, is-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib.  

 

LEZZJONI QASIRA Iż 1:16-18 
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Inħaslu u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem għajnejja, 

ieqfu mill-ħażen. Tgħallmu agħmlu t-tajjeb, fittxu d-dritt, sewwu l-inġustizzji, 

iddefendu l-iltim, aqbżu għall-armla. Mbagħad ejjew u nirraġunaw flimkien, 

jgħid il-Mulej. Mqar jekk dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlatt, isiru bojod 

bħas-silġ; mqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojod bħas-suf. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

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

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

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. 

 

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.  
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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:  

 Qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. 

 

PREĊI  
 

Inroddu ħajr lil Sidna Ġesù Kristu, dejjem u kullimkien, għaliex hu jsalvana. 

B’fiduċja kbira nitolbuh u ngħidulu: 

Ieqaf magħna, Mulej, bil-grazzja tiegħek. 

Għinna nżommu bla tebgħa l-ġisem tagħna:  

- biex l-Ispirtu s-Santu jista’ jgħammar fih. 

Għallimna nagħtu ruħna għal ħutna sa minn kmieni:  

- u li l-ħin kollu matul il-ġurnata nagħmlu f’kollox ir-rieda tiegħek. 

Ħeġġiġna dejjem biex infittxu l-ħobż li tagħtina int: 

- il-ħobż li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem.  

Tidħol għalina quddiemek Ommok, il-kenn tal-midinbin: 

- biex fit-tjieba tiegħek taħfrilna dnubietna. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

 Fil-ħniena tiegħek, Mulej, kun int li tmexxi l-qlub tagħna, għax mingħajrek 

ma nistgħux nogħġbuk. 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. 
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R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu.  

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

INNU 

 

Megħjunin bid-dawl tal-fidi,  

qalbna sħiħa fuq it-tama,  

u bil-grazzja ta’ l-imħabba,  

ngħannu l-ġieħ u s-sebħ ta’ Kristu.  

 

Għaliex hu f’dis-siegħa ttieħed  

bħal ħaruf għas-sagrifiċċju;  

tgħabba bis-salib, ħa jreġġa’  

lejh in-nagħġa li ntilfitlu.  

 

Issa, mifdijin u ħielsa,  

nersqu lejh sabiex, kif b’demmu  

ħassar il-kundanna tagħna,  

hekk mid-dnub iżommna mbiegħda. 

 

Nitolbuh lil Kristu Sidna,  

lill-Missier u lill-Ispirtu;  

jisma’ t-talba fqajra tagħna,  

Alla, Trinità qawwija. Ammen.  

 

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

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

 

Salm 118 (119): 169-176 

 

XXII (Taw) 

 

Ħa tasal quddiemek, Mulej, l-għajta tiegħi; * 

agħtini d-dehen skond il-kelma tiegħek. 

Ħa jasal quddiemek it-tħannin tiegħi; * 

eħlisni skond il-wegħda tiegħek. 

 

Jinfexxu xufftejja fit-tifħir tiegħek, * 

għax int tgħallimni l-kmandamenti tiegħek. 

Ixandar ilsieni l-wegħda tiegħek, * 

għax kollha ġusti l-kmandamenti tiegħek. 

 

Ħa tkun idek l-għajnuna tiegħi, * 

għax jien ħtart il-preċetti tiegħek. 

Jien nixtieq is-salvazzjoni tiegħek, Mulej; * 

il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi. 

Ħa nibqa' ħaj, biex infaħħrek! * 

Ikunu d-digrieti tiegħek l-għajnuna tiegħi! 

Jien ħriġt mit-triq bħal nagħġa mitlufa; * 

fittex il-qaddej tiegħek,  

 għax jien ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek. 

 Glorja. 

 

Salm 44 (45) 

 

I 

 

Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ; † 

ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan; * 

ilsieni pinna ta' kittieb ħafif.  

Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, † 

imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk; * 

għalhekk bierkek Alla għal dejjem. 

  

Tħażżem, qalbieni, b'sejfek fuq ġenbek; * 
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ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek! 

Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq; * 

turik lemintek ħwejjeġ ta' l-għaġeb! 

Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, † 

taħtek jaqgħu l-popli; * 

jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan. 

 

It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta' dejjem; * 

xettru tas-sewwa hu x-xettru ta' saltnatek! 

Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen; * 

għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek,  

 b'żejt il-hena aktar minn sħabek. 

  

Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja, kollha fwieħa lbiesek. * 

Mill-palazzi ta' l-avorju  

 jferrħek id-daqq tal-kordi. 

Bniet is-sultan joħorġu jilqgħuk; * 

f'lemintek is-sultana mżejjna b'deheb ta' Ofir. 

 Glorja. 

 

II 

 

Isma', binti, ħares u agħti widen, * 

insa 'l ġensek u 'l dar missierek. 

Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek; * 

u int, għax hu sidek, agħtih qima. 

In-nies ta' Tir bir-rigali jiġu, * 

il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek. 

 

Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar, * 

minsuġ bid-deheb ilbiesha. 

Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet warajha, * 

it-tfajliet li jingħatawlha bi sħabha. 

Jittieħdu b'għajat ta' ferħ u hena; * 

jidħlu fil-palazz tas-sultan. 

 

Flok missirijietek jilħqu wliedek; * 

inti tqegħedhom kapijiet fuq l-art kollha. 

Infakkar ismek minn nisel għal nisel; * 

ifaħħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem! 
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 Glorja. 

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

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

salvazzjoni tagħna. 

 

LEZZJONI QASIRA Apok 3:19-20 

 

Lil dawk li nħobb, jiena nwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u 

indem. Ara, jiena fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli 

l-bieb, jiena nidħol għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi. 

 

 V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla. 

 R/. U spirtu qawwi ġedded fija. 

 

 

F’Nofsinhar 

 

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

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

 

LEZZJONI QASIRA        Iż 44:21-22 

 

Ftakar f’dan kollu, Ġakobb, għax inti l-qaddej tiegħi, Iżrael; jien 

sawwartek, qaddej tiegħi int. Iżrael, ma ninsiekx. Jien neħħejtlek is-sħab oħxon 

ta’ dnubietek, is-sħab ta’ ħtijietek. Erġa’ dur lejja, għax jien fdejtek.  

 

 V/. Dawwar wiċċek minn ħtijieti.  

 R/. Ħassar ħżuniti kollha.  

 

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

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

 

LEZZJONI QASIRA Gal 6:7b-8 
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Dak li bniedem jiżra’, dak jaħsad. Min jiżra’ f’ġismu, jaħsad mill-ġisem 

it-taħsir; min jiżra’ fl-ispirtu, jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta’ dejjem. 

 

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

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

 

Talba 

 

 Fil-ħniena tiegħek, Mulej, kun int li tmexxi l-qlub tagħna, għax mingħajrek 

ma nistgħux nogħġbuk. Bi Kristu Sidna. Ammen. 

 

Inbierku l-Mulej 

R/. Inroddu ħajr lil Alla. 


