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29 ta’ Awwissu 

IL-MARTIRJU TA’ SAN ĠWANN BATTISTA 

Salmodija tas-Sibt tal-I ġimgha 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Naduraw il-Ħaruf t’Alla, Ġwanni kien il-prekursur tiegħu sa fil-mewt. 

 

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. Naduraw il-Ħaruf t’Alla, Ġwanni kien il-prekursur tiegħu sa fil-mewt. 

 

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. Naduraw il-Ħaruf t’Alla, Ġwanni kien il-prekursur tiegħu sa fil-mewt. 

 

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. Naduraw il-Ħaruf t’Alla, Ġwanni kien il-prekursur tiegħu sa fil-mewt. 
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"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 

 

Ant. Naduraw il-Ħaruf t’Alla, Ġwanni kien il-prekursur tiegħu sa fil-mewt. 

 

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. Naduraw il-Ħaruf t’Alla, Ġwanni kien il-prekursur tiegħu sa fil-mewt. 

 

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. Naduraw il-Ħaruf t’Alla, Ġwanni kien il-prekursur tiegħu sa fil-mewt. 
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UFFIĊĊJU TAL-QARI 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

 

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

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 

  

INNU 

 

Dan hu l-prekursur kbir ta’ żmien il-grazzja,  

l-anġlu mibgħutbl-aħbar ta’ triq is-sewwa;  

huwa l-musbieħ li wriena ‘l Kristu u tana  

il-bxara ta’ min neħħa d-dnub tad-dinja.  

 

Bi kliemu w ħajtu w bl-għemil kollu tiegħu,  

saħħaħ kliem il-profeti li ġew qablu,  

u xandru mingħajr biża’ sa ma wettqu  

bis-siġill kbir tal-mewt qaddisa tiegħu. 

 

Hu twieled biex iħejji t-triq lil Kristu  

li deher fuq l-art u twieled bniedem bħalna,  

u b’sebgħu wriena ‘l dak li ġie jnaddfilna  

lil ruħna bl-ilmijiet tal-Magħmudija. 

 

Bid-demm li xerred fil-martirju tiegħu,  

Ġwanni l-Battista ħabbar sa minn qabel  

il-mewt bla ħtija ta’ Ġesù, li bata 

biex jagħti lilna l-ferħ ta’ ħajja ġdida.  

 

Missier Qaddis, fil-ħniena kbira tiegħek,  

mexxina fuq il-passi tal-Battista,  

biex jistħoqqilna niksbu l-frott imbierek  

tad-don tal-ħajja mogħti lilna b’Ibnek. Ammen. 
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SALMODIJA 

 

Ant. 1: L-akbar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu dak li jċekken lilu nnifsu bħal 

tifel żgħir. 

Salm 130 (131)  

 

Mulej, ma tkabbritx qalbi, * 

anqas ma ntrefgħu għajnejja;  

jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, * 

jew wara ħwejjeġ ogħla minni. 

  
Imma żammejt ruħi fil-kwiet u l-mistrieħ, * 

bħal tarbija f'ħoġor ommha;  

bħal tarbija miftuma, * 

hekk hi ruħi ġewwa fija. 

  

Ittama, Iżrael, fil-Mulej, * 

minn issa u għal dejjem! 

Glorja. 

 

Ant. 1: L-akbar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu dak li jċekken lilu nnifsu bħal 

tifel żgħir.  

Ant. 2: Alla tiegħi, jien offrejtlek kollox tassew minn qalbi.  

 

Salm 131 (132) 

 

I 

 

Ftakar, Mulej, f'David * 

u fil-hemm tiegħu kollu.  

Ftakar kif hu ħalef lill-Mulej, * 

u wiegħed lil Alla, il-Qawwi ta' Ġakobb: 

 "Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari, * 

ma jitlax fuq il-friex ta' soddti, 

ma nagħlaqx għajnejja u norqod * 

u anqas nagħlaq xfar għajnejja bin-ngħas, 

sa ma nsib post għall-Mulej, * 

għamara għal Alla l-Qawwi ta' Ġakob." 
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Araw, smajna bl-Arka f'Efrata, * 

sibnieha fir-raba' ta' Ġagħar. 

Ħa nidħlu fil-għamara tiegħu, * 

ninxteħtu quddiem il-mirfes ta' riġlejh! 

  

Qum u ejja, Mulej, lejn il-mistrieħ tiegħek, * 

int u l-Arka tal-qawwa tiegħek. 

Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek, * 

igħajtu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek. 

Minħabba f'David, il-qaddej tiegħek, * 

twarrabx wiċċ is-sultan, il-midluk tiegħek. 

 Glorja. 

 

Ant. 2: Alla tiegħi, jien offrejtlek kollox tassew minn qalbi.  

Ant. 3: Il-Mulej ħalef wegħda sħiħa lil David: hu wettaqlu s-saltna tiegħu għal 

dejjem. 

II 

 

Il-Mulej ħalef wegħda lil David, * 

u żgur li ma jerġax lura minnha:  

"Wieħed min-nisel tiegħek * 

jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. 

  

Jekk uliedek iħarsu l-patt tiegħi * 

u l-preċetti li jien nagħtihom,  

uliedhom ukoll għal dejjem * 

joqogħdu fuq it-tron tiegħek." 

  

Għax il-Mulej għażel 'il Sijon, * 

u xtaqha tkun id-dar tiegħu: 

"Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem! * 

Fiha rrid noqgħod, għax ħabbejtha! 

  
Bil-barka nimla l-ħażniet tagħha, * 

bil-ħobż inxabba' l-foqra tagħha. 

Bis-salvazzjoni nlibbes il-qassisin tagħha, * 

bil-ferħ igħajtu l-ħbieb tagħha. 

  

Hemm inqajjem qawwa lil David, * 

inħejji mnara għas-sultan, il-midluk tiegħi. 
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Bil-mistħija nlibbes l-għedewwa tiegħu, * 

imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu." 

 Glorja. 

 

Ant. 3: Il-Mulej ħalef wegħda sħiħa lil David: hu wettaqlu s-saltna tiegħu għal 

dejjem.  

 

V/. Ejjew, araw x’għamel il-Mulej. 

R/. Għemejjel ta’ l-għaġeb fuq l-art. 

 

LEZZJONI 1 

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija     Ġer 7:1-20 

 

Tħabbira dwar tama fiergħa fit-tempju 

 

Il-kelma li l-Mulej qal lil Ġeremija, meta qallu: "Mur oqgħod f'bieb it-tempju 

tal-Mulej u hemmhekk xandar din il-kelma u għid: 'Isimgħu l-kelma tal-Mulej 

nies kollha ta' Ġuda, intom li tidħlu minn dawn il-bibien biex tinxteħtu 

taduraw il-Mulej. Hekk jgħid il-Mulej ta' l-eżerċti, Alla ta' Iżrael: Tejjbu l-

imġiba tagħkom u għemilkom, u jiena ngħix magħkom f'dan il-post. Isserrħux 

raskom bi kliem qarrieq, u tgħidu: hawn hu t-tempju tal-Mulej, it-tempju tal-

Mulej, it-tempju tal-Mulej. Għax jekk tassew ittejjbu l-imġiba tagħkom u 

għemilkom, jekk tagħmlu l-ħaqq bejnietkom, jekk ma taħqrux il-barrani, l-

iltim u l-armla, u ma xxerrdux demm bla ħtija f'dan il-post, u ma tmorrux wara 

allat barranin bi ħsara tagħkom infuskom, jiena ngħix magħkom f'dan il-post, 

fl-art li, minn żmien ilu, tajt lil missirijietkom għal dejjem. 

 Araw intom isserrħu raskom bi kliem qarrieq u bla fejda; tisirqu, toqtlu, 

taqgħu fiż-żína, taħilfu fil-falz, taħarqu l-inċens quddiem Bagħal, tmorru wara 

allat oħrajn li ma tafuhomx, u mbagħad tiġu u tieqfu quddiemi f'din id-dar li 

ssemmiet għalija, u tgħidu: 'Aħna salvi, mhux ħlief biex tissuktaw f'dawn l-

għemejjel mistkerrha kollha. Huwa din id-dar imsemmija għalija saret xi għar 

tal-ħallelin f'għajnejkom? Araw, dan rajtu jiena nnifsi, jgħid il-Mulej. 

 Morru fil-post li kelli f'Silo, fejn żmien ilu kelli dar għal ismi: araw 

x'għamiltilha minħabba l-ħażen tal-poplu tiegħi Iżrael! U issa, għax għamiltu 

dan il-ħażen kollu – din kelma tal-Mulej -, u ma ridtux tisimgħu meta 

kellimtkom, kull waqt u kull ħin, u ma weġibtux meta sejjaħtilkom, jiena se 

nagħmel ma' dan it-tempju, li hu msemmi għalija u bih isserrħu raskom, dak li 
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għamilt f’Silo. Inkeċċikom minn quddiemi, kif keċċejt lil ħutkom, in-nisel 

kollu ta' Efrajm. 

 U int titlobx għal dan il-poplu, tgħollix leħnek u titlobx għalihom; tidħolx 

għalihom quddiemi, għax ma nisimgħekx. Ma tarax x'inhuma jagħmlu fl-ibliet 

ta' Ġuda u fit-toroq ta' Ġerusalemm? It-tfal jiġbru l-ħatab, il-missirijiet 

iqabbdu n-nar, u n-nisa jagħġnu biex jagħmlu l-ftajjar għas-sultana tas-sema, u 

biex ikidduni ħarqu l-inċens lil allat oħra. Huwa lili li jkiddu – din kelma tal-

Mulej - jew lilhom infushom qed ikiddu, għall-mistħija tagħhom? Għalhekk 

dan jgħid Sidi l-Mulej: Araw, il-qilla tiegħi u l-għadab tiegħi jissawwbu fuq 

dan il-post, fuq in-nies u fuq il-bhejjem, fuq is-siġar kollha tar-raba', u fuq il-

frott ta' l-art: jixgħel u ħadd ma jitfih.' " 

 

RESPONSORJU Ġer 7:11; Iż 56:7ċ; Ġw 2:16b 

 

R/. Huwa din id-dar imsemmija għalija saret xi dar tal-ħallelin għalikom? * Dari 

‘dar it-talb’ tissejjaħ għall-popli kollha.  

V/. Dar Missieri tagħmluhiex dar tan-negozju: * Dari ‘dar it-talb’ tissejjaħ għall-

popli kollha.  

 

LEZZJONI II 

 

Qari mill-Omiliji ta’ San Beda l-Venerabbli, saċerdot 

 

Prekursur ta’ Kristu fit-twelid u l-mewt 

 

 Ġwanni, il-prekursur imbierek tal-Mulej fit-twelid, fil-predikazzjoni u fil-

mewt, wera qawwa hekk kbira fit-taqbida tiegħu li sa s-smewwiet jistgħu 

jistagħġbu bih. Kif tgħidilna l-Iskrittura: Għalkemm f’għajnejn il-bnedmin qisu ħa 

xi kastig, it-tama tiegħu hi l-milja tal-ħajja ta’ dejjem. Mela bil-ħaqq kollu 

nagħmlu festa oħra f’jum id-dħul tiegħu fis-sema, jum li hu stess għamlu solenni 

għalina bit-tbatija li sofra u żejjnu bil-ħmura tiddi ta’ demmu; bir-raġun jifraħ l-

ispirtu tagħna aħna u nagħtu ġieħ lit-tifkira ta’ dak li bil-martirju tiegħu ssiġilla x-

xhieda li ta għal Sidu. 

 San Ġwann sab ruħu marbut fil-ħabs, fejn ħalla ħajtu. Ma hemmx dubju li hu 

bata dan kollu għall-imħabba tal-Feddej tagħna, li hu għadda quddiemu jagħtih 

xhieda. Il-persekutur tiegħu ma qallux biex jiċħad lil Kristu; riedu biss li ma 

jxandarx il-verità; b’danakollu l-mewt ħadha għal Kristu. 

 Għax tassew, Kristu qal: Jiena hu l-verità, mela Ġwanni, meta xerred 

demmu għall-verità, miet għall-imħabba ta’ Kristu. U bħalma fit-twelid u l-

predikazzjoni tiegħu, u fil-magħmudija li kien jagħti, huwa kien xhud ta’ Kristu li 
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twieled u ppriedka warajh u tgħammed minnu, hekk issa bil-passjoni tiegħu wera 

minn qabel il-passjoni tal-Mulej. 

 Daqshekk kien kbir dan ir-raġel li, wara żmien twil ta’ tbatija fil-ħabs, temm 

ħajtu fuq l-art billi xerred demmu. Hu, li xandar il-bxara t-tajba tal-ħelsien u s-

sliem tas-sema, ġie marbut fil-ħabs mill-ħżiena; qaflu f’ħabs mudlam lil dak li ġie 

jixhed għad-dawl, u li l-istess dawl, jiġifieri Kristu, għoġbu jsejjaħlu musbieħ 

jixgħel u jiddi; tgħammed f’demmu, hu, li kellu d-don jgħammed lill-Feddej tad-

dinja u jisma’ leħen il-Missier fuqu, li ra l-grazzja ta’ l-Ispirtu s-Santu nieżlu fuqu. 

Imma bnedmin bħalu ma jsibuhiex ħaġa tqila li jsofru tbatijiet għall-verità 

hawnhekk, anzi hija ħaġa ħafifa u mixtieqa, għax jafu li għat-tbatijiet tagħhom se 

jitħallsu bl-hena ta’ dejjem. 

 Hi ħaġa mixtieqa għalihom li, bl-istqarrija ta’ l-isem ta’ Kristu u bil-palma 

tal-ħajja ta’ dejjem f’idejhom, jilqgħu l-mewt li xorta waħda ma jeħilsux mit-

tehdid tagħha. Għalhekk sewwa jgħid l-Appostlu: Lilkom ingħatat il-grazzja li 

sservu lil Kristu, u mhux biss temmnu fih imma saħansitra tbatu għalih. Jekk it-

tbatija tal-magħżulin għal Kristu jsejjħilha grazzja ta’ Alla, dan għaliex, kif jgħid 

hu stess band’oħra: It-tbatijiet ta’ issa ma għandhom xejn x’jaqsmu mal-glorja li 

għad trid tidher fina.  

   

RESPONSORJU Mk 6:17. 27 

 

R/. Erodi bagħat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs * Minħabba Erodja, mart ħuh 

Filippu, billi kien iewwiġha hu. 

V/. Bagħat suldat u qatagħlu rasu fil-ħabs * Minħabba Erodja, mart ħuh Filippu, 

billi kien iżżewwieġha hu.  

 

TALBA 

 

 O Alla, int ridt li San Ġwann Battista jkun l-Prekursur ta’ Ibnek, mhux biss 

fil-ħajja iżda wkoll fil-mewt; agħtina li, bħalma hu sofra l-martirju għall-verità u 

għall-ġustizzja, hekk ukoll aħna nissieltu bil-qawwa biex niddefendu t-tagħlim 

tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-

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

 

Inbierku l-Mulej. 

R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

INNU 

 

Int hieni, Ġwanni, bl-ogħla merti mżejjen,  

ħajtek bla nikta, w mewtek xhieda sħiħa;  

għażilt b’għamartek id-deżert, int, l-aqwa  

 fost il-profeti. 

 

Il-ġusti l-oħra kattru l-frott, kull wieħed  

tletin, sittin, u ħadu l-ħlas imwiegħed;  

int mija tajt, u Sidek għoġbu jħallsek  

 tliet darbiet iżjed. 

 

Għalhekk bil-ħeġġa nitolbuk li tneħħi  

minn qlubna l-ġebel żonqri li jfixkilna,  

tiddritta w twitti kull mogħdija mgħawwġa  

 u mħarbta tagħna.  

 

Biex min ħalaqna u fi tjubitu fdiena,  

xħin jiġi, jsibna poplu mħejji sewwa,  

jagħtina d-dawl u jmexxi l-passi tagħna  

 fit-triq tal-paċi.  

 

Ħa jfaħħru l-anġli u l-qaddisin tas-sema  

lit-Tliet Persuni, Alla wieħed Sidna:  

fiċ-ċokon tagħna, nitolbuh il-maħfra  

 u l-barka tiegħu. Ammen. 

 

SALMODIJA  
  

Ant. 1: Il-Mulej ħareġ idu u messli fommi, u qegħedni profeta fuq il-ġnus.  

 

Salm 62 (63), 2-9 

  

Alla, Alla tiegħi int; *  
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lilek ħerqan infittex.  

Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  

bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  

biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  

xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.  

 

Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  

Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  

meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  

Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  

Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek.  

 

Ant. 1: Il-Mulej ħareġ idu u messli fommi, u qegħedni profeta fuq il-ġnus.  

Ant. 2: Erodi, li kien jaf x’raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien jibża’ minnu, u 

kien iħarsu mill-għawġ.  

 

Kantiku (Dan 3,57-88.56) 
  

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  

Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  

Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  

 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  

bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  

bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  
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bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  

bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  

bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  

 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  

ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  

bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  

bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  

bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  

bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 

  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  

bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  

infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  

 

Ant. 2: Erodi, li kien jaf x’raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien jibża’ minnu, u 

kien iħarsu mill-għawġ.  

Ant. 3: Erodi kien iħobb joqgħod jisimgħu lil Ġwanni, għad li kien jibqa’ mħasseb 

ħafna wara li jisimgħu.  

 

Salm 149 
  

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  
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fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ  

Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhomħ  

Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  

Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  

 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  

u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  

u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  

u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  

bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  

dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  

 

Ant. 3: Erodi kien iħobb joqgħod jisimgħu lil Ġwanni, għad li kien jibqa’ mħasseb 

ħafna wara li jisimgħu.  

 

LEZZJONI QASIRA  Iż 49:1b-2 

  

Il-Mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar f’ismi; għamilli fommi 

xabla msinna, taħt id-dell ta’ idu ħbieni; għamel minni vleġġa maħtura, fil-

barżakka tiegħu ħbieni.  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/. Intom bgħattu tistaqsu lil Ġwanni, * U hu ta xhieda għall-verità. Intom. 

V/. Dak kien musbieħ jixgħel u jiddi. * U hu ta’ xhieda għall-verità. Glorja. Intom. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Il-ħabib ta’ l-għarus, li jkun ħdejh u jisimgħu, jifraħ ħafna meta jisma’ leħen l-

għarus. U dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. 

 

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  
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u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  

tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  

u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Il-ħabib ta’ l-għarus, li jkun ħdejh u jisimgħu, jifraħ ħafna meta jisma’ leħen l-

għarus. U dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. 

 

PREĊI  
 

Kristu bagħat qablu lil Ġwanni, il-Prekursur tiegħu, biex iħejji t-triq tal-Mulej. 

B’fiduċja kbira nitolbuh:  

Xemx tal-ġustizzja,ejja żurna mill-għoli.  

Int qabbiżt bil-ferħ lil Ġwanni fil-ġuf ta’ Eliżabetta:  

- agħtina li dejjem nifirħu bil-miġja tiegħek f’din id-dinja. 

Int, bil-kelma u l-eżempju tal-Battista, urejtna t-triq ta’ l-indiema: 
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- rattbilna qalbna u reġġagħna lura lejn il-kmandamenti tas-saltna tiegħek. 

Int għażilt bniedem biex ixandrek:  

- ibgħat bnedmin fid-dinja kollha ħa jxandru L-Evanġelju tiegħek.  

Int ridt titgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan biex hekk ittemm is-sewwa kollu:  

- agħmel minna ħaddiema ħabrieka għall-ġustizzja tal-saltna tiegħek.  

 

Missierna 

 

Talba 

 

 O Alla, int ridt li San Ġwann Battista jkun l-Prekursur ta’ Ibnek, mhux biss 

fil-ħajja iżda wkoll fil-mewt; agħtina li, bħalma hu sofra l-martirju għall-verità u 

għall-ġustizzja, hekk ukoll aħna nissieltu bil-qawwa biex niddefendu t-tagħlim 

tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-

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

 

Għeluq  

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

Ammen 
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IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

INNU 

 

Spirtu s-Santu, li int Alla 

wieħed mal-Missier u l-Iben, 

ejja xxerred ġewwa fina,  

ħalli bik ilkoll timliena. 

 

Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 

nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 

int kebbisna b’nar imħabbtek, 

u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 

 

Kun id-dawl li jtina l-għarfa 

tal-Missier u l-Iben tiegħu: 

żomm qawwija l-fidi tagħna 

fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 

 

 

F’Nofsinhar 

 

INNU 

Mexxej qawwi, Alla veru, 

Inti kollox tqassam sewwa: 

jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 

f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 

 

Iżda itfi l-għadab fina, 

taffi s-sħana ta’ kull deni, 

agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 

ġib is-sliem tassew fi qlubna. 

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
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w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 

li ta’ dejjem hi saltnatkom 

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

INNU 

 

Alla, int, li fik innifsek 

m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 

lil kull siegħa tal-ġurnata 

tqis id-dawl li jkun imissha. 

 

Ibagħtilna lejla tajba, 

fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  

imma tersaq lejn il-glorja, 

li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb, 

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 

li ta’ dejjem hi saltnatkom 

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 

 

Ant.1 Mexxini, Mulej, mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek.  

 

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; * 
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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. 

Ara kif jiena mxennaq għall-preċetti tiegħek; * 

fil-ġustizzja tiegħek agħtini l-ħajja. 

 Glorja. 

 

Ant.1 Mexxini, Mulej, mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek.  

Ant.2 Min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu.  

 

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. 
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 Glorja. 

 

Ant.2 Min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu.  

Ant.3 Fittex is-sliem u imxi warajh.  

 

II 
 

Ejjew uliedi, isimgħu lili; * 

jiena l-biża' tal-Mulej ngħallimkom. 

Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja,* 

u jixtieq jara għomru kollu riżq? 

 Ħares ilsienek mill-ħażen, * 

u xufftejk minn kliem il-qerq. 

Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb, * 

fittex is-sliem u imxi warajh. 

  

Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti, * 

u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. 

Il-ħarsa tal-Mulej lejn il-ħżiena, 

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom. 

 

Jgħajjtu l-ġusti għall-għajnuna, † 

u l-Mulej jismagħhom; * 

mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. 

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

jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. 

  

Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, * 

iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej. 

Iħarislu għadmu kollha, * 

ebda waħda ma titkissirlu. 

  

Il-ħażin ħżunitu teqirdu; * 

min jobgħod il-ġust iħallas għall-ħtija. 

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

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti. 

 Glorja. 

 

Ant.3 Fittex is-sliem u imxi warajh.  
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Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

LEZZJONI QASIRA I Slat 8:60-61 

 

Jagħraf kull poplu ta’ l-art li l-Mulej hu Alla u ma hemm ħadd ħliefu. 

Jalla qalbkom tkun kollha kemm hi mal-Mulej Alla tagħna, biex timxu skond 

id-digrieti tiegħu, u tħarsu l-kmandamenti tiegħu. 

  

 V/. Alla tiegħi, il-mogħdijiet tiegħek għallimni. 

 R/. Mexxini fis-sewwa tiegħek.  

 

Talba 

 

Mulej Alla, Missier li tista’ kollox, sawwab id-dawl ta’ l-Ispirtu s-Santu 

fuqna, ulied is-saltna tiegħek, u żommna ‘l bogħod minn kull għadu, biex inkunu 

fl-hena u s-sliem u nfaħħruk bla heda. Bi Kristu Sidna. Ammen. 

 

 

F’Nofsinhar 

 

LEZZJONI QASIRA        Ġer 17:9-10 

 

Qalb il-bniedem kollha qerq u mħassra. Min jifhimha? Jien hu l-Mulej, li 

nifli l-moħħ, u ngħarbel il-qlub biex nagħti ‘l kull wieħed skond l-imġiba tiegħu, 

skond ma jkun jistħoqqlu għemilu. 

  

 V/. Minn dak li ma nafx bih saffini, Mulej.  

 R/. Ħares lill-qaddej tiegħek mill-kburija. 

 

Talba 

 

Ħeġġiġna, Mulej, bin-nar ta’ l-imħabba ta’ dejjem, u tħallih qatt jonqos fina, 

biex bi mħabba waħda u sħiħa nħobbu lilek fuq kollox, u lil ħutna minħabba fik. Bi 

Kristu Sidna. Ammen. 
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Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

LEZZJONI QASIRA Għerf 7:27a; 8:1 

 

Għalkemm waħdu, l-għerf ta’ Alla jista’ kollox: għalkemm jibqa’ fih 

innifsu, hu jġedded kollox. Huwa jifrex il-qawwa tiegħu minn tarf ta’ l-art, u 

jqassam kollox sewwa. 

 V/. Kemm huma kbar l-għemejjel tiegħek, Mulej. 

 R/. Kemm huma għolja ħsibijietek. 

 

Talba 

 

Isma’, Mulej, it-talb li nagħmlulek biex ikollna paċi sħiħa, u, bl-interċessjoni 

tal-Verġni Mqaddsa Marija, agħmel li ningħataw għalik tul ħajjitna kollha, ħalli 

żgur iseħħilna naslu għandek. Bi Kristu Sidna. Ammen. 

 

Inbierku l-Mulej 

R/. Inroddu ħajr lil Alla. 

 


