
Is-Sibt

L-1 ġimgħa tas-salterju

V. O Alla, ejja eħlisni. 
R. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

INNU 
1. 
Għadda l-lejl mudlam, li jgħatti 
kollox fl-art bi star sewdieni; 
dawl il-għodwa qed jinfirex 
mas-smewwiet, u l-jum ġa sebaħ. 
2. 
Jitlaq mela wkoll minn ruħna 
dlam id-dnub u l-kruha tiegħu, 
u timtela b’dawl il-grazzja, 
ħa naraw u nimxu sewwa. 
3. 
Meta tisbaħ l-aħħar għodwa, 
li b’tant ħrara nixtiquha, 
hi tibdielna l-jum ta’ dejjem, 
fil-mistrieħ u d-dawl tas-sema. 
4. 
Glorja lill-Missier, lill-Iben, 
lill-Ispirtu s-Santu, Alla: 
bħalma msebbaħ kien mill-bidu, 
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Lejk, Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbiħ il-jum. 
L-Għid: Fit-tjieba tiegħek, Mulej, żommni ħaj, hallelujah. 

Salm 118 (119),145-152 
 
B’qalbi kollha ngħajjatlek: † 
weġibni, Mulej; * 
irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. 
Lilek insejjaħ: salvani int; * 
u nħares il-preċetti tiegħek. 

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. 

Ant. Lejk, Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbiħ il-jum. 
Ant. 2 Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni. 
L-Għid: Ir-rebbieħa jgħannu l-kantiku ta’ Mosè l-qaddej ta’ Alla u l-kantiku tal-
Ħaruf, hallelujah. 

Kantiku (Eż 15,1-4.8-13.17-18) 
 
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, Jaħweh 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.” – 

Infaħt bir-riħ tiegħek, † 
għattiehom il-baħar, * 
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. 

Ant. Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni. 
Ant. 3 Il-ġnus kollha jfaħħru l-Mulej. 
L-Għid: Kbira hi t-tjieba tal-Mulej magħna, hallelujah. 

Salm 116 (117) 
 
Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, * 
sebbħuh popli kollha! 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, * 
il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem. 

Ant. Il-ġnus kollha jfaħħru l-Mulej. 

LEZZJONI QASIRA 2 Pt 1,10-11 
 
Ħuti, b’ħeġġa akbar għandkom tfittxu li tiżguraw is-sejħa u  
l-għażla tagħkom; għax, jekk tagħmlu dan, ma titfixklu qatt. U hekk ikollkom 
miftuħ beraħ quddiemkom il-bieb u d-dħul 
fis-saltna ta’ dejjem tal-Mulej u s-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Lilek, Mulej, insejjaħ; * Inti l-kenn tiegħi. Lilek. 
V. Inti sehmi f’art il-ħajjin. * Inti l-kenn tiegħi. Glorja. Lilek. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Dawwal, Mulej, lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-
dell tal-mewt. 

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. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Dawwal, Mulej, lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-
dell tal-mewt. 

PREĊI 
 
Kristu sar jixbah lil ħutu f’kollox, biex ikun il-qassis ħanin u fidil f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ Alla. Inberkuh u ngħidulu: 
Iftħilna, Mulej, it-teżori ta’ mħabbtek. 
Inti x-xemx tal-ġustizzja, li fil-Magħmudija mlejtna bid-dawl tiegħek u tajtna 
ħajja ġdida: 
- lilek nikkonsagraw dan il-jum ġdid li tajtna. 
Aħna rridu nberkuk fis-sigħat kollha ta’ din il-ġurnata: 
- f’kull ma nagħmlu rridu nfaħħru lil ismek. 
Imliena bil-ħerqa ta’ Ommok Marija biex nisimgħu l-kelma tiegħek: 
- mexxi l-passi tagħna fit-triq tat-tagħlim tiegħek. 
Inti nżilt mis-sema biex tagħtina xhieda ta’ l-imħabba ta’ Alla: 
- agħmel li l-emigranti tagħna jkunu xhieda tiegħek fid-dinja. 

Missierna 
 
Talba 
 
Mulej, dawwal il-qalb tagħna bid-dija tal-qawmien ta’ Ibnek mill-imwiet, biex 
inkeċċu minna d-dlamijiet tal-mewt u jseħħilna naslu fid-dawl ta’ dejjem. 
B’Ibnek. 

Għeluq 
 



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

 


