
Il-Ħadd  

l ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
1. 
Meta ħlaqt, Mulej, id-dinja, 
fridt il-lejl min-nhar, jum wieħed, 
u qassamt it-tul ta’ ħinhom, 
għas-serħan u l-ħidma tagħna. 
2. 
Għadda l-lejl, jum ieħor sebaħ, 
b’dawl ix-xemx il-ħajja tifraħ, 
u mill-qalb ta’ wliedek kollha 
jitla’ l-innu ta’ foħritek. 
3. 
Għax illum, Mulej, jum tiegħek, 
jum ta’glorja lil qdusitek, 
jum li fih il-ġemgħa mqaddsa 
b’heda w sliem tinġabar tqimek. 
4. 
Int, ħanin, la tqisx il-ħażen 
li għax dgħajfa lkoll għamilna; 
iżda ħares biss lejn qalbna, 
hekk bilgħatx għall-paċi tiegħek. 
5. 
Kun id-dawl ta’ moħħna w ruħna, 
kebbes fina n-nar ta’ mħabbtek, 
żommna sħaħ fl-Ispirtu tiegħek 
biex inwettqu fina t-tama. 
6. 
Kun il-faraġ ta’ dawk ħutna 
li jixtiequ w le ma jistgħu 
jaqsmu llum fil-ferħ mal-ġemgħa 
li tinġabar hienja f’darek. 
7. 
Lilek, o Missier, u miegħek 
‘l Ibnek u ‘l-Ispirtu s-Santu, 
ġieħ jintradd, tifħir u glorja, 
kif mill-bidu, issa w dejjem. Amen. 
 
SALMODIJA 
 
Ant. 1 Minn sbiħ il-jum lilek infittex, o Alla, biex nara l-qawwa tiegħek, 
hallelujah. 



Salm 62 (63), 2-9 
 
Alla, Alla tiegħi int; * 
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. Minn sbiħ il-jum lilek infittex, o Alla, biex nara l-qawwa tiegħek, hallelujah. 
Ant. 2 It-tliet żgħażagħ għollew leħinhom flimkien fil-ħuġġieġa tan-nar u bdew 
ifaħħru lil Alla bl-għana u jgħidu: Imbierek Alla, hallelujah. 

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; * 
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. It-tliet żgħażagħ għollew leħinhom flimkien fil-ħuġġieġa tan-nar u bdew 
ifaħħru lil Alla bl-għana, u jgħidu: Imbierek Alla, hallelujah. 
Ant. 3 Jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom, hallelujah. 

Salm 149 
 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: * 
fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu! 
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, * 
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom! 

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. Jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom, hallelujah. 

LEZZJONI QASIRA Apok 7,10b.12 
 
Is-salvazzjoni nafuha lil Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron, u lill-Ħaruf. It-tifħir u 
l-glorja, l-għerf, ir-radd ta’ ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lil Alla tagħna, għal 
dejjem ta’ dejjem! Amen. 

RESPONSORJU QASIR 
R. Kristu, Bin Alla l-ħaj * Ħenn għalina. Kristu. 
V. Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu. 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija: Alla ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. 

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-kantiku ta’ Żakkarija: Alla ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. 

PREĊI 
 
Kristu l-Mulej huwa l-jum u x-xemx tagħna li qatt ma tgħib; huwa d-dawl tal-
bnedmin kollha. Nerfgħu qalbna lejh bil-ferħ u ngħidulu: 
Mulej inti l-ħajja u s-salvazzjoni tagħna! 
O Alla, li ħlaqt id-dawl fil-wisa’ tas-sema, niżżu ħajr lit-tjieba tiegħek għal din il-
ġurnata ġdida li tajtna: 
- f’dan il-jum tiegħek, Mulej, għinna niċċelebraw kif jixraq il-qawmien tiegħek 
għall-ħajja. 
L-Ispirtu tajjeb tiegħek jgħallimna nagħmlu llum dak li jogħġob lilek: 
- mexxina fit-triq ta’ l-għerf tiegħek. 
Agħmel li niċċelebraw bil-ferħ il-laqgħa mqaddsa tagħna miegħek f’dan il-jum: 
- iġborna henjin madwar il-mejda tal-Kelma u l-Ġisem tiegħek. 
Il-ġid kbir li xxerred fuqna huwa xhieda tat-tjieba bla qjies li dejjem turi 
magħna: 
- agħmel li l-familji kollha fi gżiritna jroddulek ħajr bla heda. 

Missierna

Talba mill-Proprju taż-żmien. 

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

 


