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IS-SIBT 

TAL- V ĠIMGĦA TAR-RANDAN 

Salmodija tas-Sibt tal-I ġimgha 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 Mulej, iftaħli xufftejja. 

 U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 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. 

 

 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. 

 

 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.  

 

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

 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  



2 

 

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 

 

 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!" 

 

 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. Amen. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFIĊĊJU TAL-QARI 
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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. Amen. Hallelujah. 

 INNU 

 

Issa huwa ż-żmien it-tajjeb,  

li l-Mulej qiegħed jagħtina,  

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. Amen.  

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Għannu lill-Mulej, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel.  

 

 

 

 

Salm 104 (105)  

 

I 
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Faħħru l-Mulej u xandru ismu, * 

għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu. 

Għannulu u doqqulu, * 

xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha. 

Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu; * 

tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-Mulej. 

Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu, * 

fittxu 'l wiċċu l-ħin kollu. 

Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel, * 

 fl-għeġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. 

Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu, * 

 ulied Ġakobb, il-maħtur tiegħu, 

 

Jaħweh hu Alla tagħna! * 

 Ma' l-art kollha l-ġudizzji tiegħu! 

Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, * 

 fil-kelma li ta għal elf nisel, 

fil-patt li għamel ma' Abraham, * 

 fil-wegħda li ħalef lil Iżakk, 

li ġedded lil Ġakobb b'liġi, * 

 lil Iżrael b'patt għal dejjem, 

meta qal: "Lilek nagħti l-art ta' Kangħan, * 

 bħala sehem tal-wirt tagħkom." 

 

Ftit kienu għadhom jgħoddu, * 

 ma kinux ħlief ftit u barranin f'dik l-art, 

jiġġerrew minn ġens għal ieħor, * 

 minn saltna għal għand poplu ieħor. 

Hu ma ħalla 'l ħadd jaħqarhom; * 

 slaten rażżan minħabba fihom: 

"Tmissux 'il dawk li huma kkonsagrati lili, * 

 tagħmlux deni lill-profeti tiegħi." 

Glorja. 

 

Ant. 1: Għannu lill-Mulej, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel.  

Ant. 2: Il-Mulej ma nesiex lill-ġust li kien mibjugħ, iżda ħelsu mill-midinbin. 

 

II 
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Mbagħad bagħat il-ġuħ fuq l-art, * 

 qerdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba'. 

Kien bagħat qabilhom raġel, * 

 'il Ġużeppi, mibjugħ bi lsir. 

Rabtulu riġlejh bil-ktajjen, * 

 dawwrulu l-ħadid ma' għonqu, 

sakemm seħħ dak li kien ħabbar, * 

 u l-kelma tal-Mulej ħarġitu rebbieħ. 

  

Is-sultan bagħat iħollu, * 

 dak li jaħkem il-popli ħelsu. 

Għamlu sid fuq id-dar tiegħu, * 

 ħallielu f'idejh ġidu kollu, 

biex jgħallem hu stess lill-kbarat, * 

 u juri għerfu lill-kapijiet tiegħu. 

 Glorja. 

 

Ant. 2: Il-Mulej ma nesiex lill-ġust li kien mibjugħ, iżda ħelsu mill-midinbin. 

Ant. 3: Ftakar il-Mulej fil-kelma qaddisa tiegħu, u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu. 

 

 Mbagħad Iżrael niżel fl-Eġittu, * 

 Ġakobb għex barrani fl-art ta' Ħam. 

U kattar ħafna l-poplu tiegħu, * 

 saħħu aktar mill-għedewwa tiegħu. 

Dawwrilhom qalbhom biex jobogħdu l-poplu tiegħu, * 

 biex jimxu bil-qerq mal-qaddejja tiegħu.  

Bagħtilhom ‘il Mosè, il-qaddej tiegħu, * 

 u lil Aron, li hu kien għażel. 

Wera bihom għeġubijiet, * 

 ħwejjeġ ta' l-għaġeb fl-art ta' Ħam. 

 

Bagħat id-dlam, u dalam; * 

 iżda huma webbsu rashom għal kliemu. 

Biddlilhom l-ilma f'demm, * 

 qerdilhom il-ħut tagħhom. 

Arthom imtliet biż-żrinġijiet, * 

 sa ġol-kmamar tas-slaten tagħhom. 

Mal-kelma tiegħu ġew qtajja' ta' dubbien, * 
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 u nemus ma' arthom kollha. 

Tahom is-silġ flok ix-xita; * 

 ilsna tan-nar ileħħu f'arthom. 

Laqtilhom id-dwieli u s-siġar tat-tin, * 

 qerdilhom is-siġar tar-raba' tagħhom. 

 

Mal-kelma tiegħu ġew il-ġradijiet, * 

 ġradijiet żgħar li ħadd ma jgħoddhom. 

U belgħu l-ħxejjex kollha f'arthom, * 

 kielu l-frott tar-raba' tagħhom. 

Qatel l-ulied il-kbar kollha ta' arthom, * 

 l-ewwel frott tas-saħħa tagħhom. 

 

Ħariġhom mgħobbija bil-fidda u d-deheb, * 

 ħadd ma kien għajjien fit-tribù tagħhom. 

Ferħu l-Eġizzjani bit-tluq tagħhom, * 

 għax fuqhom kien waqa' l-biża' tagħhom. 

Firex sħaba biex ikenninhom, * 

 xegħel in-nar biex idawwlilhom il-lejl. 

  

Talbuh, u bagħtilhom is-summien; * 

 temagħhom sax-xaba' bil-ħobż mis-sema. 

Xaqqaq blata u minnha ħareġ l-ilma, * 

 li ġera mad-deżert bħal xmara. 

Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu, * 

 u f'Abraham, il-qaddej tiegħu. 

  

U ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu, * 

 bl-għajat ta' ferħ lill-magħżulin tiegħu. 

U tahom artijiet il-ġnus, * 

 u xogħol il-popli wirtuh huma, 

biex iħarsu l-kmandamenti tiegħu, * 

 u jżommu l-liġijiet tiegħu. 

 Glorja. 

 

Ant. 3: Ftakar il-Mulej fil-kelma qaddisa tiegħu, u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu. 

 

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

R/. Biex l-għemil tiegħu jidher. 
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LEZZJONI 1 

 

Qari mill-Ittra lill-Lhud     Lhud 8:1-13 

 

Kristu l-qassis tal-patt il-ġdid 

 

Ħuti, din hi l-aqwa ħaġa li rridu ngħidu: li aħna għandna qassis hekk kbir 

li qagħad fuq il-lemin tat-tron tal-kobor ta' Alla fis-sema, ministru tas-

smewwiet u tat-tabernaklu veru li hu magħmul mill-Mulej u mhux mill-

bnedmin. Kull qassis isir biex iressaq l-offerti u joffri s-sagrifiċċji; jeħtieġ 

għalhekk li dan ukoll ikollu xi ħaġa x'joffri. Issa, li kieku Kristu kien fuq l-art 

ma kien ikun qassis xejn, billi fuq l-art hawn qassisin li jressqu l-offerti skond 

il-Liġi. Dawn jaqdu santwarju li hu xbieha u dell ta' dak tas-sema, skond ma 

Alla qal lil Mosè meta dan kien wasal biex iwaqqaf it-tabernaklu: "Qis li 

tagħmel kollox fuq il-mudell li wrejtek fuq il-muntanja." 

  Issa l-ministeru li kiseb Kristu hu daqshekk aqwa minn dak ta' l-imgħoddi 

daqs kemm hu aqwa l-patt li tiegħu huwa l-medjatur, għaliex hu patt mibni fuq 

wegħdiet aqwa. Għax kieku dak l-ewwel patt kien perfett, ma kienx ikun 

hemm għalfejn jagħmel patt ieħor floku. Imma Alla, għax sab xi jċanfar fihom, 

qalilhom: “Ara, wasal iż-żmien - jgħid il-Mulej - li jiena nagħmel patt ġdid 

mad-dar ta’ Iżrael u mad-dar ta’ Ġuda. Dan ma jkunx bħall-patt li jien għamilt 

ma missirijietkom, meta qbadthom minn idhom biex noħroġhom mill-art ta’ l-

Eġittu: ladarba huma ma baqgħux iżommu mal-patt tiegħi, jiena wkoll 

tlaqthom - jgħid il-Mulej. Dan hu l-patt li jien għad nagħmel mad-dar ta' Iżrael 

wara dawk il-jiem - jgħid il-Mulej. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f’moħħhom, u 

f’qalbhom niktibhom. U jien inkun Alla tagħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħi. 

Ma jgħallmux aktar wieħed lil sieħbu, u wieħed lil ħuh billi jgħidu: ‘Agħraf 

lill-Mulej’, għax ilkoll għad jagħrfuni, miż-żgħirnett sal-kbirnett fosthom. Jiena 

nħenn għalihom fil-ħażen tagħhom, u fi dnubiethom ma niftakarx iżjed.” 

  Meta tkellem minn patt "ġdid", wera li dak ta' qabel kien qadim. Issa dak 

li jiqdiem u jixjieħ ikun wasal biex jispiċċa. 

  

 

RESPONSORJU   Lhud 8:1b-2a; 9:24 

 

R/. Aħna għandna qassis hekk kbir, li qagħad fuq il-lemin tat-tron tal-kobor ta’ 

Alla fis-sema, ministru tas-smewwiet u tat-tabernaklu. * Biex jidher għalina 

quddiem Alla. 
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V/. Kristu ma daħalx f’santwarju magħmul b’idejn il-bnedmin, li hu biss xbieha 

tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess. * Biex jidher għalina quddiem Alla. 

 

LEZZJONI II 

 

Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Girgor Nazjanzenu  

 

Għad nieħdu sehem tassew fl-Għid 

 

 Aħna nieħdu tassew sehem fl-Għid, għalkemm taħt ix-xbihat, iżda aktar fid-

dieher milli fi żmien il-patt il-qadim (l-Għid tal-patt il-qadim, nissogra ngħid, kien 

xbieha ta’ xbieha). Iżda, minn hawn u ftit ieħor, aħna nieħdu tassew sehem fl-Għid 

b’mod aktar perfett u safi, meta l-Verb ta’ Alla jixorbu magħna ġdid fis-Saltna tal-

Missier, għaliex hemm l-Iben ta’ Alla jfissrilna u jgħallimna ċar dak li issa 

jurihulna mhux ċar għalkollox. Għax dak li nifhmu issa, hu dejjem ġdid għalina. 

 L-Għid li nixorbu u l-ferħ li nġarrbu, Kristu jrid jgħallimna x’inhu, u jrid li 

dan it-tagħlim jixtered fost id-dixxipli tiegħu, biex aħna wkoll inħabbruh. Għax it-

tagħlim, fl-aħħar mill-aħħar, hu ikel ukoll għal dawk li jgħallmu.  

 Ejjew mela nfittxu li jkollna sehem mill-Liġi, fl-ispirtu ta’ l-Evanġelju u 

mhux skond il-kelma tagħha, fil-perfezzjoni tagħha u mhux qabel ma waslet għall-

perfezzjoni, għall-ħajja ta’ dejjem u mhux għal ftit żmien. Nagħmlu l-belt ewlenija 

tagħna, mhux il-belt ta’ Ġrusalemm ta’ din id-dinja imma l-belt tas-sema, mhux 

dik li fiha jimmarċjaw is-suldati imma dik li l-anġli jfaħħru u jsebbħu. 

 Noffru sagrifiċċju mhux ta’ għoġiela u ta’ ħrief imsemmna, vittmi aktarx 

mejta u bla raġuni, imma noffru sagrifiċċju ta’ tifħir veru lil Alla fuq l-altar tiegħu 

tas-sema mal-kori ta’ l-anġli. Ngħaddu mill-ewwel velu, u nersqu lejn it-tieni ħa 

nħarsu ‘l ġewwa fil-post il-qaddis. 

 U, biex ngħid ħaġa aqwa, noffru lilna nfusna lil Alla, anzi noffru kuljum 

lilna nfusna u kull ma aħna. Ejjew nifhmu kollox, skond ma ddoqq il-kelma; 

nixbhu fit-tbatijiet tagħna ‘l Kristu fit-tbatijiet tiegħu; nagħtu b’demmna ġieħ lid-

Demm għażiż tiegħu; u bil-ħeġġa kollha ħa nissallbu miegħu.  

 Jekk int Xmun iċ-Ċirinew, erfa’ s-salib u imxi warajh. 

 Jekk bħall-ħalliel it-tajjeb int imsallab miegħu, bħalu għaraf li hu Alla. Jekk 

hu ġie magħdud mal-ħżiena minħabba fik u fi dnubietek, fittex li tgħix ħajja tajba 

minħabba fih. Adurah, imsallab minħabba fik: ara liema ġid tista’ tikseb 

mingħandu kif hu jinsab imdendel mas-salib ħtija tiegħek; bil-mewt tiegħu ixtri s-

salvazzjoni tiegħek; idħol ma’ Ġesù fis-sema u agħraf x’ġid kont tlift bid-dnub. 

Tgħaxxaq hemm bis-sebħ tiegħu; ħalli ‘l dawk li jeħduha kontra Alla jmutu barra 

fid-dagħa tagħhom. 
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 Jekk int Ġużeppi minn Arimatija, itlob ‘il ġismu mingħand min sallbu, 

agħmel tiegħek ‘il Dak li patta għad-dnubiet tad-dinja. 

 Jekk int Nikodemu, u fittixt il-Mulej fid-dlam tal-lejl, idilku bil-fwejjaħ u 

ħejjieh għad-difna. 

 Jekk int Marija ta’ Magdala, jew Marija l-oħra, jew Salome, jew Ġovanna, 

xerred id-dmugħ fil-għodu kmieni; fittex li tkun l-ewwel waħda li, meta ssib il-

ġebla maqlugħa mill-qabar, tara l-anġli u forsi wkoll ‘il Ġesù stess.  

  

 

RESPONSORJU Lhud 13:12-13; 12:4 

 

R/. Ġesù, biex bid-demm tiegħu jqaddes il-poplu, bata ‘l barra mill-belt. * Ejjew 

mela noħorġu niltaqgħu miegħu ‘l barra mill-kamp, mgħobbijin bl-għajb li refa’ 

hu. 

V/. Sa issa, fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub, għad ma żammejtux hekk iebes li 

wasaltu biex xerridtu demmkom. * Ejjew mela noħorġu niltaqgħu miegħu ‘l barra 

mill-kamp, mgħobbijin bl-għajb li refa’ hu. 

 

 

TALBA 

 

 O Alla, int issalva lill-bniedem f’kull żmien: imma issa qiegħed tferraħ lill-

poplu tiegħek b’kotra iżjed kbira ta’ grazzji: dawwar l-għajnejn tiegħek ta’ ħniena 

lejn dan il-poplu li int għażilt għalik, u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek 

lil dawk li sejrin jieħdu jew diġa’ ħadu, it-twelid ġdid bil-magħmudija. B’Ibnek 

Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, 

għal dejjem ta’ dejjem. Amen. 

 

Inbierku l-Mulej. 

R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 

 

 

 

 

 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 
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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. 

 

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. Amen. 

 

  

  

 Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbiħ il-jum. 

  
 

B'qalbi kollha ngħajjatlek; † 

weġibni, Mulej; * 

irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. 

Lilek insejjaħ: salvani int; * 

u nħares il-preċetti tiegħek. 
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Sa minn qabel is-sebħ nitlob l-għajnuna; * 

u fi kliemek jien nittama. 

B'għajnejja miftuħa tul is-sahriet tal-lejl, * 

jien noqgħod naħseb fuq il-wegħda tiegħek. 

 

Isma' leħni, Mulej, fit-tjieba tiegħek; * 

u żommni ħaj skond id-digrieti tiegħek. 

Qorbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, * 

dawk li tbiegħdu mil-liġi tiegħek. 

 

Imm'inti ħdejja, Mulej; * 

sewwa huma l-kmandamenti tiegħek. 

Jien ili naf mill-preċetti tiegħek * 

li għal dejjem int waqqafthom. 

 Glorja. 

 Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbiħ il-jum. 

 Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni.  

  

 Ngħanni lill-Mulej, għax tkabbar bis-sħiħ; *  

  żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. 

 

 Qawwieti u għanjieti l-Mulej: * 

  għalija sar is-salvazzjoni.  

 Dan hu Alla tiegħi, u lilu nfaħħar; * 

  Alla ta' missieri, u lilu ngħolli! 

  

 Il-Mulej gwerrier, Jahweh ismu! * 

  Il-karrijiet tal-Fargħun u qawwietu  

tefagħhom fil-baħar;  

 

 Mar-riħ qawwi ta’ mnifsejk inġemgħu l-ilmijiet, † 

  bħal gods twaqqfu l-gliegel, * 

  għaqdu l-imwieġ f’nofs il-baħar. 

  

 Qal l-għadu: 'Niġri warajhom, nilħaqhom; * 

  naqsam il-priża, u jkolli bix-xaba’;  

 is-sejf tiegħi nislet, *  

idi teqridhom”. 
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 Infaħt bir-riħ tiegħek, † 

għattiehom il-bahar, * 

  għerqu bħaċ-ċomb fl-ilmijiet qawwija. 

  

 Min hu bħalek fost l-allat, Mulej, * 

  min hu bħalek, kbir fil-qdusija ? 

 Int tal-biża' fil-glorji tiegħek ; * 

int li tagħmel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb ! 

 Int meddejt il-leminija tiegħek, * 

 u belgħethom l-art ġo fiha. 

 Fi tjubitek mexxejt dan il-poplu li fdejt; * 

  b'ħiltek mexxejtu lejn l-għamara qaddisa tiegħek. 

  

 Twassalhom u tħawwilhom * 

  fuq il-muntanja, wirt tiegħek;  

 il-post, Mulej, li int għamiltu l-għamara tiegħek, *  

  il-maqdes, ja Sidi, li ħejjew idejk. 

 Il-Mulej isaltan * 

għal dejjem ta' dejjem.” 

 Glorja. 

 Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni. Il-ġnus kollha jfaħħru l-

Mulej. 

 Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, * 

sebbħuh, popli lkoll! 

 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, * 

il-fedeltà tal-Mulej tibqa' għal dejjem. 

Glorja. 

 

 Il-ġnus kollha jfaħħru l-Mulej.  

  

  

Jien għedt, ‘Hawn jien ! Hawn jien !’, lil ġens li ma jsejjaħx ismi ; ftaħt 

dirgħajja l-jum kollu għal poplu li jirvella kontra tiegħi, li jimxi fi triq mhix 

tajba, biex jilħaq il-ħsibijiet ta’ moħħu, poplu li l-ħin kollu jiġi joffendini 

f’wiċċi.  
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 Alla jeħlisni * Mix-xibka tan-nassab. Alla. 

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

 Ġesù miet biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta’ Alla li kienu mxerrda.  

 

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. Amen. 

 

  

 Ġesù miet biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta’ Alla li kienu mxerrda.  
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Il-Mulej Ġesù tana l-ħasil tat-twelid ġdid u ħejjielna l-mejda bl-ikel tal-ġisem 

tiegħu u tal-kelma tiegħu, biex hekk jagħmilna ħolqien ġdid. Nagħtuh glorja, 

nitolbuh u ngħidulu:  

Ġeddidna, Mulej, bil-grazzja tiegħek. 

Ġesù, ta’ qalb ħelwa u umli, agħmel li nkunu nixbħu lilek: 

 libbisna sentimenti ta’ ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar ma’ kulħadd. 

Inti wrejtna lilek innifsek fis-Samaritan it-tajjeb: 

 agħmel li bħalek inġibu ruħna ta’ proxxmu tassew ma’ l-imsejknin u l-batuti. 

Għat-talb ta’ Marija, l-Omm Verġni tiegħek, ħares lix-xebbiet marbuta miegħek 

bil-wegħdiet imqaddsa: 

 agħtihom li jgħixu bi qdusija akbar bħala xebbiet ikkonsagrati lilek fil-Knisja. 

Iftaħ idejk u xerred fuqna l-ħniena tiegħek: 

 aħfrilna dnubietna u eħlisna mill-kastig li jistħoqqilna.  

 

Missierna 

  O Alla, int issalva lill-bniedem f’kull żmien: imma issa qiegħed tferraħ lill-

poplu tiegħek b’kotra iżjed kbira ta’ grazzji: dawwar l-għajnejn tiegħek ta’ ħniena 

lejn dan il-poplu li int għażilt għalik, u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek 

lil dawk li sejrin jieħdu jew diġa’ ħadu, it-twelid ġdid bil-magħmudija. B’Ibnek 

Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, 

għal dejjem ta’ dejjem. Amen. 

 

  

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

Amen. 
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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;  
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jisma’ t-talba fqajra tagħna,  

Alla, Trinità qawwija. Amen.  

 

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. Amen. 

 

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  
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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. Amen.  

 

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

 

Salm 118 (119): 33-40 

 

V (He) 

 

Għallimni, Mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek; * 

jiena rrid nibqa' fiha sa l-aħħar. 

Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek * 

u nagħmilha b'qalbi kollha. 

 

Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek, * 

għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. 

Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek, * 

u mhux lejn ir-regħba. 

 

Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-frugħa; * 

agħtini l-ħajja bil-kelma tiegħek. 

Żomm il-wegħda li għamilt mal-qaddej tiegħek, * 

li int għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. 

 

Warrab minni l-għajb li nibża' minnu, * 

għax tajbin huma d-digrieti tiegħek. 
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Ara kif jiena mxennaq għall-preċetti tiegħek; * 

fil-ġustizzja tiegħek agħtini l-ħajja. 

 Glorja. 

 

Salm 33 (34) 

 

I 

 

Kull ħin inbierek il-Mulej; * 

tifħiru dejjem fuq fommi. 

Bil-Mulej tiftaħar ruħi; * 

jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. 

Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi; * 

ħa ngħollu ismu flimkien. 

 

Jien fittixt il-Mulej, u weġibni, * 

minn kull biża' tiegħi ħelisni. 

Ħarsu lejh, u jiddi bil-ferħ wiċċkom, * 

u ma jkollkomx għax tistħu. 

 

Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu, * 

u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. 

L-anġlu tal-Mulej jgħasses  

madwar dawk li jibżgħu minnu, * 

 u jeħlishom. 

  

Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej; * 

hieni l-bniedem li jistkenn fih. 

Ibżgħu mill-Mulej, qaddisin tiegħu; * 

xejn ma jonqsu min jibża' minnu. 

Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-ġuħ; * 

min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu. 

 Glorja. 

 

II 
 

Ejjew uliedi, isimgħu lili; * 

jiena l-biża' tal-Mulej ngħallimkom. 

Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja,* 

u jixtieq jara għomru kollu riżq? 



19 

 

 Ħares ilsienek mill-ħażen, * 

u xufftejk minn kliem il-qerq. 

Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb, * 

fittex is-sliem u imxi warajh. 

  

Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti, * 

u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. 

Il-ħarsa tal-Mulej lejn il-ħżiena, 

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom. 

 

Jgħajjtu l-ġusti għall-għajnuna, † 

u l-Mulej jismagħhom; * 

mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. 

Qrib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, * 

jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. 

  

Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, * 

iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej. 

Iħarislu għadmu kollha, * 

ebda waħda ma titkissirlu. 

  

Il-ħażin ħżunitu teqirdu; * 

min jobgħod il-ġust iħallas għall-ħtija. 

Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu; * 

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti. 

 Glorja. 

 

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

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

salvazzjoni tagħna. 

 

LEZZJONI QASIRA 1 Ġw 1:8-9 

 

Jekk ngħidu li ma għandniex dnub, inqarrqu bina nfusna u s-sewwa ma 

jkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna, hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna 

u jnaddafna minn kull ħażen.  

  

 V/. Oħloq fija qalb safja, o Alla.  
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 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        1 Ġw 2:1b-2 

 

Aħna għandna difensur quddiem il-Missier Ġesù Kristu l-ġust. Huwa hu 

t-tpattija għad-dnubiet tagħna, u mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk 

tad-dinja kollha.  

 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 1 Ġw 2:8b-10 

 

Id-dlam għadda, u d-dawl tassew diġa’ qiegħed jiddi.Min jgħid li qiegħed 

fid-dawl u jobgħod lil ħuh, għadu fid-dlam sa issa. Min iħobb lil ħuh jgħammar 

fid-dawl, u fih ma hemm ebda tfixkil. 

  

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

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

 

Talba 

 

 O Alla, int issalva lill-bniedem f’kull żmien: imma issa qiegħed tferraħ lill-

poplu tiegħek b’kotra iżjed kbira ta’ grazzji: dawwar l-għajnejn tiegħek ta’ ħniena 

lejn dan il-poplu li int għażilt għalik, u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek 

lil dawk li sejrin jieħdu jew diġa’ ħadu, it-twelid ġdid bil-magħmudija. Bi Kristu 

Sidna. Amen. 

 

Inbierku l-Mulej 
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R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 


