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Sejħa  -  Uffiċċju  -  Tifħir  -  Nofs il-Jum  -  Għasar  -  Kompieta 

9 ta’ Frar 

SANTA SKOLASTIKA, verġni 

Salmodija tat-Tlieta ta’ l-1 ġimgħa 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/.  Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/.  U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant.  Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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.  Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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.  Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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.  Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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.  Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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.  Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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.  Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: ejjew nadurawh.  
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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 

 

F’din il-festa l-ġemgħa mqaddsa  

b’innu ħelu tagħti xhieda  

għas-sebħ kbir li Alla Sidna  

ta fis-sema ‘l din il-verġni. 

 

Għaliex hi bla heda faħħret  

lill-Mulej Ġesù, li ħabbha;  

issa mal-qtajjiet tal-ġusti  

qiegħda taqsam ferħ u hena.  

 

Bil-modestja tagħha rażżnet  

in-nuqqas tal-ġisem dgħajjef;  

warrbet minnha l-ħajr tad-dinja,  

sabiex timxi wara Kristu.  

 

Għat-talb tagħha, Feddej twajjeb,  

biegħed minna l-ħbit ta’ l-għadu;  

mill-waqgħat tad-dnub erfagħna,  

żommna sħaħ bil-qawwa tiegħek. 

 

Glorja lilek, Kristu Sidna,  

Bin Marija, Omm u Verġni;  

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen. 

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1:   Il-Mulej jagħmel ħaqq ġust lill-foqra.  
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Salm 9 B (10) 

 

I 

 

Għaliex, Mulej, int hekk imbiegħed? * 

Għaliex tinħeba waqt il-bżonn? 

Fi kburitu l-ħażin lill-fqir jaħqar, * 

jaqbdu fin-nases li nasablu.  

Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu, * 

fir-regħba tiegħu jisħet u jżeblaħ lill-Mulej. 

 

Fi kburitu jkasbar lill-Mulej, u f'xejn ma jfittxu; * 

u Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. 

Jirnexxi dejjem fi triqtu, † 

xejn ma jilħquh il-ġudizzji tiegħek, 

bl-għedewwa tiegħu jiddieħak. 

Jgħid f'qalbu: "Ma niċċaqlaqx! * 

Minn nisel għal nisel ebda ħsara ma tilħaqni!" 

  

Saħta, qerq u dnewwa fuq fommu; * 

għawġ u ħsara fuq ilsienu. 

Wara l-ħitan tas-sejjieħ jissajja, †  

fil-moħbi joqtol nies bla ħtija; * 

għajnejh ifittxu lill-imsejken. 

Jgħasses fil-moħbi bħal iljun fil-bejta; † 

jgħasses biex lill-fqajjar jaħtaf; * 

jaqbdu u jkaxkru fix-xibka. 

Jitbaxxa, ma' l-art jinxteħet; * 

l-imsejkna jaqgħu taħt il-qilla tiegħu. 

Jgħid bejnu u bejn ruħu: "Alla nesa; * 

ħeba wiċċu, ma jħarisx iżjed". 

  Glorja. 

 

Ant. 1:   Il-Mulej jagħmel ħaqq ġust lill-foqra.  

Ant. 2:  Ara, Mulej, l-għawġ u l-ħsara ta’ l-imsejken. 

 

II 
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Qum, Mulej! Erfa' idek, o Alla! * 

La tinsihomx lill-imsejknin. 

Għax għandu l-ħażin ikasbrek, o Alla, * 

u jaħseb li int ma tfittxux? 

 

Int tara, tabilħaqq, l-għawġ u l-ħsara, * 

u taħseb biex f'idejk teħodhom. 

F'idejk jintelaq l-imsejken; * 

ta' l-iltim int sirt l-għajnuna. 

Kisser int driegħ il-ħażin u l-midneb, * 

ilħaqlu ħżunitu sakemm ma ssiblux iżjed. 

  

Sultan hu l-Mulej għal dejjem ta' dejjem; * 

inqerdu l-ġnus minn artu. 

It-talba ta' l-imsejknin smajtha, Mulej; * 

int taqtgħalhom ix-xewqa ta' qalbhom, 

biex tagħti raġun lill-iltim u l-maħqur; * 

u bniedem ta' l-art ma jbeżżax aktar. 

  Glorja. 

 

Ant. 2:   Ara, Mulej, l-għawġ u l-ħsara ta’ l-imsejken. 

Ant. 3:   Kliem il-Mulej kliem safi, fidda mgħoddija bin-nar.  

 

Salm 11 (12) 

 

Għajnuna, Mulej, għax m'hawnx aktar twajbin; * 

għabu s-sinċiera minn fost il-bnedmin. 

Wieħed lil ieħor bil-gideb ikellem; * 

b'xufftejn qarrieqa, b'żewġt iqlub jitkellmu. 

 

Jaqta' l-Mulej ix-xufftejn qarrieqa, * 

kull ilsien li jitkellem bil-kburija, 

dawk li jgħidu: "Saħħitna fi lsienna, * 

kliem xufftejna magħna; min hu sidna?" 

 "Minħabba t-tgħakkis tal-fqajrin * 

u l-krib ta' l-imsejknin, 

jien issa se nqum,"  jgħid il-Mulej; * 

"nqum biex neħilsu, kif hu jixtieq." 

Kliem il-Mulej kliem safi, * 

fidda mgħoddija min-nar, 



6 

 

seba' darbiet imsoffija mit-trab. 

  

Int, Mulej, tieħu ħsiebna, * 

tħarisna minn dan in-nisel għal dejjem. 

Għax il-ħżiena ma' kullimkien juru ruħhom, * 

aktar ma titgħolla d-dnewwa fost il-bnedmin. 

  Glorja. 

 

Ant. 3: Kliem il-Mulej kliem safi, fidda mgħoddija bin-nar.  

 

V/.  Il-Mulej imexxi l-imsejkna fis-sewwa.  

R/.  Jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. 

 

LEZZJONI 1 

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin                            Gal 2:11 -3:14 

 

Il-ġust jgħix bil-fidi 

 

Ħuti: Meta Kefa ġie Antjokja, jiena waqaftlu f'wiċċu, għaliex kellu tort. 

Għax qabel ma waslu xi wħud mingħand Ġakbu, hu kien qiegħed jiekol mal-

ġnus, iżda mbagħad lil dawn beda jaħrabhom u jitwarrab minnhom meta waslu 

dawk, għaliex beża' mill-Lhud ċirkonċiżi. Il-Lhud l-oħra bdew jimxu bl-uċuħ 

bħalu, u saħansitra Barnaba ħalla ruħu jitħajjar minnhom fil-wiri ta' ħaġa 

b'oħra. Imma meta rajt li ma kinux miexja sewwa skond il-verità ta' l-

Evanġelju, jiena għedt lil Pietru quddiem kulħadd: "Jekk inti, li int Lhudi, qed 

iġġib ruħek bħall-ġnus u mhux ta' Lhudi li int, kif qiegħed iġġiegħel lill-ġnus  

iġibu ruħhom ta' Lhud?"  

Aħna, Lhud minn twelidna u mhux midinbin mill-ġnus, aħna li nafu li l-

bniedem ma jkunx ġustifikat  bl-opri tal-liġi imma bil-fidi f'Ġesù Kristu, aħna 

wkoll emminna f'Ġesù Kristu, sabiex inkunu ġustifikati fil-fidi fi Kristu, u 

mhux bl-opri tal-Liġi, għaliex bl-opri tal-Liġi ebda bniedem ma jkun 

iġġustifikat. Jekk aħna, li nfittxu l-ġustifikazzjoni permezz ta' Kristu, aħna 

stess midinbin ukoll, allura Kristu qaddej tad-dnub? Ma jkun qatt! Għax jekk 

jiena nerġa' nibni dak li nkun ħattejt, nkun qed nagħti prova li jiena ħati. 

Imma jien permezz tal-liġi mitt għal-liġi biex ngħix għal Alla; issallabt 

ma' Kristu. Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li  

ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-Iben ta' Alla, li ħabbni u ta ruħu 
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għalija. M'iniex inġib fix-xejn il-grazzja ta' Alla; għax kieku l-ġustifikazzjoni 

kellha tiġi   mill-liġi Kristu kien ikun miet għalxejn. 

Ja Galatin bla moħħ, min saħħarkom bi kliemu? Intom li Kristu tpinġa 

msallab quddiem għajnejkom! Dan irrid naf minn għandkom: l-Ispirtu 

rċevejtuh mill-opri tal-liġi jew mis-smigħ tal-fidi? Daqshekk intom boloh? 

Bdejtu bl-ispirtu u issa sa tkomplu bil-ġisem? Batejtu dan kollu għal xejn, jekk 

tassew għal xejn? Meta Alla jagħtikom l-ispirtu u juri s-setgħa tiegħu permezz 

tagħkom, dan isir bis-saħħa ta' l-opri tal-liġi jew bis-smigħ tal-fidi? Hemm 

miktub : "Abraham emmen lil Alla, u dan kien magħdud lilu għall-

ġustifikazzjoni." 

Kunu afu mela, li dawk li jgħixu bil-fidi dawk huma wlied Abraham. U l-

Iskrittura, li rat sa minn qabel li Alla kellu jiġġustifika l-ġnus permezz tal-fidi, 

ħabbret minn qabel lil Abraham: 'Fik jitbierku l-ġnus kollha'. Għalhekk dawk li 

jgħixu bil-fidi jitbierku ma' Abraham: li kien jemmen. Imma dawk kollha li 

jgħixu bl-opri tal-liġi huma taħt is-saħta. Għax hemm miktub: 'Misħut kull min 

ma joqgħodx għall-ħwejjeġ kollha li hemm imniżżla fil-ktieb tal-liġi u ma 

jagħmilhomx'. U li ħadd permezz tal-liġi ma hu ġġustifikat quddiem Alla jidher 

ċar, ladarba 'il-ġust jgħix bil-fidi'; issa l-liġi m'hix ġejja mill-fidi : imma 'min 

jagħmel dawn il-ħwejjeġ jgħix bihom.' Kristu fdiena mis-saħta tal-liġi billi sar 

hu nnifsu saħta għalina, għax hemm miktub: 'Misħut min ikun imdendel ma' l-

għuda,' biex fi Kristu Ġesù l-barka ta' Abraham tilħaq il-ġnus kollha, u biex 

permezz tal-fidi aħna nilqgħu l-wegħda ta'  l-Ispirtu. 

 

RESPONSORJU                                                                           Gal 2:16. 21 

 

R/.  Il-bniedem ma jkunx ġustifikat bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi f’Ġesù Kristu. * 

Aħna emminna f’Ġesù Kristu, sabiex inkunu ġustifikati bil-fidi fi Kristu u mhux 

bl-opri tal-liġi. 

V/.  Kieku l-ġustifikazzjoni kellha tiġi mill-liġi, Kristu kien ikun miet għal xejn. * 

Aħna emminna f’Ġesù Kristu, sabiex inkunu ġustifikati bil-fidi ta’ Kristu u mhux 

bl-opri tal-liġi. 
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LEZZJONI II 

 

Qari mill-ktieb tad-Djalogi tal-Papa San Girgor il-Kbir 

 

Kellha setgħa aqwa, għax ħabbet iżjed                                                         

 

 Skolastika, oħt San Benedittu, sa minn ċkunitha kkonsagrat ruħha lil Alla li 

jista’ kollox. Kellha d-drawwa li darba fis-sena tagħmel żjara lil ħuha, u dan il-

bniedem ta’ Alla kien jinżel jilqagħha f’kamra li l-irħieb kellhom barra mill-

monasteru mhux ‘il bogħod mill-bieb. 

 Darba ġiet bħas-soltu, u ħuha ħa miegħu xi dixxipli u niżel jilqagħha. 

Għaddew il-jum kollu jfaħħru ‘l Alla u jitħaddtu bejniethom fuq ħwejjeġ qaddisa. 

Meta kien dieħel il-lejl, ħadu xi ħaġa ta’ l-ikel flimkien. 

 Huma baqgħu jitħaddtu fuq il-ħwejjeġ ta’ Alla, u l-ħin għamel sewwa. 

Għalhekk dik il-mara qaddisa talbet lil ħuha u qaltlu: “Nitolbok biex ma titlaqnix 

waħdi dal-lejl, imma nibqgħu ngħidu xi ħaġa fuq l-hena tal-ħajja tas-sema sa ma 

jisbaħ”. Hu weġibha: “X’inti tgħid, oħt? Ma jistax ikun li nibqa’ barra miċ-ċella!” 

 Meta rat li ħuha ċaħdilha t-talba tagħha, dik il-mara qaddisa qiegħdet idejha 

fuq il-mejda, b’subgħajha ġo xulxin, serrħet rasha fuq idejha, u talbet lil Alla li 

jista’ kollox. Malli refgħet rasha minn fuq il-mejda, beda jberraq u jriegħed waħda 

f’waħda u qabdet nieżla xita bil-qliel, hekk li la Benedittu u lanqas ħutu r-reliġjużi 

li kienu miegħu ma setgħu joħorġu barra mill-kamra fejn kienu bilqiegħda. 

 Mbagħad ir-raġel ta’ Alla sewwed qalbu u beda jitniehed: u qalilha: “Alla li 

jista’ kollox jaħfirlek, oħt! X’għamilt?” Hi weġbitu: “Tlabt lilek, u ma ridtx 

tismagħni; tlabt lil Alla tiegħi, u semagħni. Mela issa oħroġ, jekk tista’, ħallini, u 

erġa’ lura fil-monasteru!” 

 Iżda hu, li ma riedx jibqa’ hemm minn rajh, kellu jibqa’ bilfors. U hekk ġara 

li għaddew il-lejl kollu mqajjmin, iferrħu ‘l xulxin bi kliemhom fuq il-qdusija tal-

ħajja spiritwali. 

 U xejn m’hu ta’ l-għaġeb li dik il-mara wriet ruħha aqwa minn ħuha; għax 

ladarba Alla hu mħabba, kif jgħid San Ġwann, nistgħu ngħidu bir-raġun kollu li hi 

kellha setgħa aqwa, għax ħabbet iżjed. 

 Ġara mbagħad li, wara tlitt ijiem, ir-raġel ta’ Alla kien bilqiegħda f’ċelltu, 

ħares ‘il barra b’għajnejh ‘il fuq, u lemaħ ir-ruħ ta’ oħtu barra minn ġisimha, 

tittajjar f’sura ta’ ħamiema u dieħla s-sema. Dik il-glorja kollha tagħha mlietu bil-

ferħ, u nfexx irodd ħajr lil Alla li jista’ kollox, b’innijiet ta’ tifħir. Mbagħad bagħat 

lil ħutu r-reliġjużi biex iġibu l-katavru tagħha fil-monasteru, u difnuh fl-istess 

qabar li kien ħejja għalih innifsu.  

 B’hekk ġara li, bħalma l-erwieħ tagħhom kienu dejjem marbutin bejniethom 

f’Alla, l-iġsma tagħhom ukoll anqas fil-qabar ma nfirdu minn xulxin. 
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RESPONSORJU                                                                   Salm 132 (133):1 

 

R/.  Il-verġni qaddisa talbet lil Alla biex ħuha ma jitlaqhiex; * Seħħilha 

taqla’ iżjed mingħand is-Sid ta’ qalbha, għax ħabbitu iżjed.  

V/.  Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa, li l-aħwa jgħammru flimkien! * Seħħilha 

taqla’ iżjed  mingħand is-sid ta’ qalbha, għax ħabbitu iżjed. 

 

TALBA 

 

 Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-verġni Santa Skolastika, agħmel, Mulej, li 

nitgħallmu minnha biex naqduk bi mħabba sħiħa, u hekk ikun jistħoqqilna li 

tfawwarna bl-hena ta’ mħabbtek. 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. 
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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 

 

Iż-żerniq fi ġmielu jħabbar  

tlugħ ix-xemx, u l-għodwa jsejjaħ;  

diġà beda d-dawl imewweġ  

u bl-ilwien ilibbes kollox.  

 

Kristu, xemx li dejjem twassal  

dawlek ħaj fl-ispirtu tagħna,  

lilek ngħannu kull filgħodu,  

għax għalik imxennqa ruħna.  

 

Int l-għerf safi ta’ Missierek,  

il-Verb tiegħu li bik tqassam  

b’ordni w ġmiel il-ħolqien kollu,  

b’kull ma fih, tassew ta’ l-għaġeb.  

 

Għinna tul ħajjitna nimxu  

bħal ulied id-dawl, bla nieqfu,  

ħalli nxandru w nuru l-grazzja  

tal-Missier bl-għemil, bl-imġiba.  

 

Joħroġ safi minn xufftejna  

kull ma t-tjieba tnissel f’qalbna,  

biex madwarna nxerrdu l-hena,  

li hu l-frott sabiħ tal-veru.  

 

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,  

Sultan twajjeb, jintradd lilek,  

lill-Missier, u lill-Ispirtu  

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.  
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SALMODIJA  

  

Ant. 1:  Min għandu jdejh indaf u qalbu safja jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej. 

 

Salm 23 (24) 

 

Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, * 

id-dinja u kull ma jgħix fiha. 

Għax hu fuq l-ibħra waqqafha, * 

u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha. 

  

Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-Mulej, * 

min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? 

Min għandu idejh indaf u qalbu safja, † 

min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, * 

u anqas ma jaħlef bil-qerq. 

Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, * 

u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. 

Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh; * 

li jfittxu 'l wiċċek, Alla ta' Ġakobb. 

 

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 

ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! 

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 

Hu l-Mulej setgħan u qawwi, 

il-Mulej qawwi fit-taqbida. 

 

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, * 

ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! 

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? * 

Hu l-Mulej ta' l-eżerċti: 

dan hu s-Sultan tal-glorja! 

  Glorja. 

 

Ant. 1:   Min għandu jdejh indaf u qalbu safja jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej. 

Ant. 2:   F’dak kollu li intom tagħmlu, għollu bit-tifħir is-Sultan ta’ dejjem. 

 

Kantiku           Tob 13:2-8 

  

Mulej, int kbir minn dejjem, * 



12 

 

u għal dejjem ta’ dejjem saltnatek. 

Int issawwat u int issalva, † 

tniżżel fl-imwiet u terġa ttella’, *  

u ħadd minn taħt idejk ma jista’ jaħrab. 

 

Sebbħu l-Mulej, ulied Iżrael; *  

faħħruh quddiem il-ġnus,  

Hu xerridkom fost il-ġnus, li ma jagħrfuhx, *  

u intom għidulhom bl-għeġubijiet tiegħu; 

għarrfuhom li hu Alla li jista’ kollox, * 

u ma hemmx alla ieħor ħliefu. 

 

Hu sawwatna minħabba ħtijietna, *  

imma jsalvana għall-ħniena tiegħu. 

Araw kull ma għamel magħna, * 

u bil-biża’ u t-tregħid roddulu ħajr. 

F’dak kollu li intom tagħmlu, * 

għollu bit-tifħir is-Sultan ta’ dejjem. 

 

Jiena nfaħħru f’art il-jasar tiegħi, *  

għax wera l-kobor tiegħu quddiem ġens midneb. 

  Duru, midinbin, lejn Alla, *  

u agħmlu s-sewwa quddiemu; 

  emmnu fih li jista’ jħenn għalikom; *  

jiena nnifsi fih insib l-hena tiegħi. 

 

  Bierku l-Mulej, intom il-magħżulin kollha tiegħu; *  

agħmlulu festi ta ferħ, u agħtuh glorja. 

  Glorja. 

 

Ant. 2:  F’dak kollu li intom tagħmlu, għollu bit-tifħir is-Sultan ta’ dejjem.  

Ant. 3:  In-nies sewwa jixirqilhom ifaħħru lill-Mulej. 

 

Salm 32 (33) 

 

Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej; * 

jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. 

Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra; * 

għannulu fuq l-arpa b'għaxar kordi. 
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Għannulu għanja ġdida; * 

għajjtu bil-ferħ, doqqulu bis-sengħa. 

 

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej, * 

kollox bil-fedeltà huwa għamel. 

Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; * 

bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. 

Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet, * 

u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom. 

Bħal f'ġarra l-ilmijiet ġabar, * 

u l-ibħra kbar fi mħażen. 

 

Ħa tibża' mill-Mulej l-art kollha; * 

jitbeżża' minnu kull min jgħammar fid-dinja. 

Għax hu tkellem, u hi saret; * 

hu ordna, u hi twaqqfet. 

Il-Mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus, * 

ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. 

Imma l-fehma tal-Mulej tibqa' għal dejjem, * 

minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. 

Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu, * 

il-poplu li hu għażel b'wirtu. 

Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej, * 

u jara l-bnedmin kollha; 

mill-post fejn jgħammar jistħarreġ * 

fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art. 

Hu jsawwar il-qalb ta' kull wieħed, * 

u jagħraf għemilhom kollu. 

 

Ma jagħmel xejn is-sultan bl-eżerċtu tiegħu kollu, * 

anqas ma jeħlisha l-gwerrier bil-ħila kollha tiegħu. 

Xejn ma jiswa ż-żiemel għar-rebħa, * 

b'saħħtu kollha 'l ħadd ma jeħles. 

Araw, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, * 

fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, 

biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, * 

u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. 

 

Ruħna tixxennaq għall-Mulej; * 

hu l-għajnuna u t-tarka tagħna. 
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Fih jinsab l-hena ta' qalbna, * 

fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna. 

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, * 

kif fik hi t-tama tagħna. 

  Glorja. 

 

Ant. 3:   In-nies sewwa jixirqilhom ifaħħru lill-Mulej. 

 

LEZZJONI QASIRA                                                                            Għan 8:7 

  

Ilmijiet kbar ma jaslu qatt biex jitfu l-imħabba, anqas ix-xmajjar ma 

jġorruha magħhom. Il-bniedem li jrid jagħti l-ġid kollu ta’ daru biex jixtri l-

imħabba, tmaqdir isib!  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/.  Ejja, għedt f’qalbi, * Fittex lil wiċċu. Ejja.  

V/.  Jien wiċċek infittex, Mulej. * Fittex lil wiċċu. Glorja. Ejja.  

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija: 

    Din hi verġni bil-għaqal li marret għand Kristu, fejn issa tiddi fost il-qtajja’ tal-

verġni bħax-xemx fost id-dwal kbar tas-sema. 

 

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; *  
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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:  

        Din hi verġni bil-għaqal li marret għand Kristu, fejn issa tiddi fost il-qtajja’ 

tal-verġni bħax-xemx fost id-dwal kbar tas-sema.      

  

PREĊI 

   

Nuru l-ferħ tagħna lil Kristu, l-għarus tal-verġni u l-premju tagħhom, u minn 

qalbna nitolbuh u ngħidulu:   

Ġesù, glorja tal-verġni, ismagħna. 

Kristu, il-qaddisin verġni ħabbewk bħala l-għarus waħdieni tagħhom: 

- agħmel li xejn ma jifridna mill-imħabba tiegħek. 

Int igglorifikajt lil Ommok Marija bħala Sultana tal-verġni: 

- bit-talb tagħha għinna naqduk dejjem b’qalb safja.  

Ilqa’ t-talb li joffrulek għalina l-qaddejja verġni tiegħek, li b’qalbhom kollha kienu 

dejjem ħsiebhom fik, biex ikunu qaddisa f’ġisimhom u f’ruħhom: 

- tħalli qatt li moħħna jixxerred fuq is-sura ta’ din id-dinja li tgħaddi.  

Mulej Ġesù, inti l-għarus tal-verġni għaqlin li qagħdu jishru u jistennewk: 

- ħeġġeġ fina x-xewqa tiegħek, biex nishru u nistennewk bit-tama. 

Tidħol għalina quddiemek Santa N., li kienet verġni bil-għaqal u għarfa: 

- ieqaf magħna biex ngħixu fis-safa u l-għerf skond qalbek. 

 

 Missierna 

 

Talba 

 

Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-verġni Santa Skolastika, agħmel, Mulej, li 

nitgħallmu minnha biex naqduk bi mħabba sħiħa, u hekk ikun jistħoqqilna li 
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tfawwarna bl-hena ta’ mħabbtek. 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. 
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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.  Henjin dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej.  

 

Salm 118 (119): 1-8 

I 

 

Ħenjin dawk li triqthom bla ħtija, * 

li jimxu fil-liġi tal-Mulej. 

Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu, * 

 u li jfittxuh b’qalbhom kollha. 

 

Huma ma jagħmlux ħażen, * 

imma jimxu fit-triqat tal-Mulej. 

Int tajt il-preċetti tiegħek, * 

biex inħarsuhom bir-reqqa. 

Ħa jżomm sħiħ il-mixi tiegħi * 

fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek! 
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Mbagħad ma jkollix għax nistħi, 

la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. 

 

Mbagħad infaħħrek b'qalb safja, * 

Meta nitgħallem id-digrieti ġusti tiegħek. 

Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek; * 

la tħallinix għalkollox! 

  Glorja. 

 

Ant.1.  Henjin dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej.  

Ant.2.  Tifraħ qalbi għall-għajnuna  tiegħek.  

 

Salm 12 (13) 

 

Mulej, għal dejjem se tinsieni? * 

Kemm se ddum taħbi wiċċek minni?  

Kemm se ndum b'qalbi ttaqtaq, † 

bl-imrar kuljum f'qalbi? * 

Kemm se jdum jintrefa' l-għadu fuqi? 

  

Ħares u weġibni, Mulej, Alla tiegħi, * 

agħti d-dawl lil għajnejja, 

li ma naqax fir-raqda tal-mewt; 

li ma jgħidx l-għadu tiegħi: "Għelibtu!", * 

li ma jifirħux l-għedewwa għax jarawni nogħtor. 

 

Imma jien fit-tjieba tiegħek nitma, † 

tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek. * 

Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli. 

  Glorja. 

 

Ant.2.  Tifraħ qalbi għall-għajnuna  tiegħek.  

Ant.3.  Alla ħalla ‘l kulħadd fid-dnub, biex jagħmel ħniena ma’ kulħadd.  

 

Salm 13 (14) 

 

Jgħid l-iblah f’qalbu: “M’hemmx Alla!” * 

Tħassru l-bnedmin, 

  Għamlu ħwejjeġ ta’ min jistmellhom; * 

m’hemm ħadd li jagħmel is-sewwa. 
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  Il-Mulej mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin, * 

biex jara jekk hemmx min hu għaqli, 

min ifittex lil Alla. 

 

Ilkoll intilfu, lkoll flimkien tħażżnu; * 

ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed. 

Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, * 

dawk li qatt ma jsejjħu l-Mulej, 

li jaħtfu l-poplu tiegħi, * 

kif wieħed jaħtaf il-ħobż? 

 

Biża' kbir waqa' fuqhom, * 

għax Alla hu ma' nisel il-ġust. 

Intom tidħku bil-ħsieb ta' l-imsejken; * 

imma l-Mulej hu l-kenn tiegħu. 

Min iġib minn Sijon il-ħelsien ta' Iżrael? * 

Meta jerġa' jqajjem il-Mulej il-poplu tiegħu, 

jifraħ Ġakobb, jithenna Iżrael. 

  Glorja. 

 

Ant.3. Alla ħalla ‘l kulħadd fid-dnub, biex jagħmel ħniena ma’ kulħadd.  

 

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

LEZZJONI QASIRA                                                                    Ġer 17:7-8 

 

Imbierek il-bniedem li jittama fil-Mulej u l-fiduċja tiegħu fil-Mulej. Ikun 

bħal sigra ħdejn l-ilma mħawwla, li għeruqha xxenxel lejn il-wied ; ma tibżax 

meta tiġi s-sħana, il-weraq tagħha jibqa’ jħaddar ; fis-sena tan-nixfa ma 

tinkeddx, u ma tehdiex milli tagħmel il-frott. 

 

V/.  Ebda ġid ma jiċħad il-Mulej lil min jimxi bis-sewwa. 

R/.  Mulej ta’ l-eżerċti, hieni l-bniedem li jittama fik. 

 

Talba 

 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, f’din is-siegħa tal-ġurnata int sawwabt l-

Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli; ibgħat fuqna wkoll l-istess Spirtu ta’ l-imħabba, biex 
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b’fedeltà sħiħa nixhdu għalik quddiem il-bnedmin kollha. Bi Kristu Sidna. 

Ammen. 

 

F’Nofsinhar 

 

LEZZJONI QASIRA                     Prov 3:13-15 

 

Hieni l-bniedem li jsib l-għerf, il-bniedem li jikseb id-dehen ; għax aħjar 

tikseb lilu milli tikseb il-fidda, u l-qligħ tiegħu aqwa mid-dehen. Hu egħżeż 

mill-ġawhar ; u, minn kull ma tista’ tixtieq, xejn ma jitqies miegħu. 

 

V/.  Mulej, int tħobb il-qalb sinċiera. 

R/.  Għallimni l-għerf fil-fond ta’ qalbi. 

 

Talba 

 

O Alla, int għarraft lil Pietru l-pjan li għamilt biex issalva l-ġnus; fit-tjieba 

tiegħek, agħtina li nkunu nogħġbuk f’dak kollu li nagħmlu, u għinna bil-grazzja 

tiegħek biex ilkoll naqduk skond il-ħsieb ta’ l-imħabba u s-salvazzjoni tiegħek. Bi 

Kristu Sidna. Ammen. 

 

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

LEZZJONI QASIRA                                                                         Ġob 5:17-18 

 

 Hieni l-bniedem li Alla jwiddbu. Mela żżeblaħx iċ-ċanfir ta’ dak li jista’ 

kollox; għax hu jagħmillek ġerħa, iżda mbagħad jorbothielek; iweġġgħek, iżda 

mbagħad b’idejh stess ifejjqek.  

 

V/.  Imxi mal-qaddej tiegħek skond it-tjieba tiegħek. 

R/.  Għallimni l-kmandamenti tiegħek. 

 

Talba 

 

O Alla, int bgħatt l-anġlu tiegħek lil Kornelju ċ-ċenturjun biex jurih it-triq 

tas-salvazjoni; agħtina l-grazzja li nħabirku minn qalbna għas-salvazzjoni ta’ 

kulħadd, biex flimkien magħhom nimxu fil-Knisja tiegħek sa ma naslu għandek.  

Bi Kristu Sidna. Ammen.  
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Inbierku l-Mulej 

R/.  Inroddu ħajr lil Alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


