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L-1 ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
1. 
Iż-żerniq fi ġmielu jħabbar 
tlugħ ix-xemx, u l-għodwa jsejjaħ; 
diġà beda d-dawl imewweġ 
u bl-ilwien ilibbes kollox. 
2. 
Kristu, xemx li dejjem twassal 
dawlek ħaj fl-ispirtu tagħna, 
lilek ngħannu kull filgħodu, 
għax għalik imxennqa ruħna. 
3. 
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. 
4. 
Għinna tul ħajjitna nimxu 
bħal ulied id-dawl, bla nieqfu, 
ħalli nxandru w nuru l-grazzja 
tal-Missier bl-għemil, bl-imġiba. 
5. 
Joħroġ safi minn xufftejna 
kull ma t-tjieba tnissel f’qalbna, 
biex madwarna nxerrdu l-hena, 
li hu l-frott sabiħ tal-veru. 
6. 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Amen. 

SALMODIJA 
Ant. 1 Min għandu jdejh indaf u qalbu safja jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej. 
L-Għid: Dak li niżel huwa dak li tela’ fuq is-smewwiet kollha, hallelujah. 

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 qiegħdha. 



Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej, * 
min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? 
Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, † 
min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, * 
u anqas ma jaħlef bil-qerq. 

Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, * 
u 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! 

Ant. Min għandu jdejh indaf u qalbu safja jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej. 
Ant. 2 F’dak kollu li intom tagħmlu, għollu bit-tifħir lis-Sultan ta’ dejjem. 
L-Għid: Agħmlu festi ta’ ferħ lill-Mulej, u agħtuh glorja, hallelujah. 

Kantiku (Tob 13,2-8) 
 
Mulej, int kbir minn dejjem, * 
u għal dejjem ta’ dejjem saltnatek. 
Int issawwat u 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. 

Ant. F’dak kollu li intom tagħmlu, għollu bit-tifħir lis-Sultan ta’ dejjem. 
Ant. 3 In-nies sewwa jixirqilhom ifaħħru lill-Mulej. 
L-Għid: Bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art, hallelujah. 

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. 
Għannulu għanja ġdida; * 
għajtu 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 l-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. 
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. 

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

LEZZJONI QASIRA Rum 13, 11b.12-13a 
 
Waslet is-siegħa li intom tqumu min-ngħas. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-
jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif 
jixraq, bħal binhar. 

RESPONSORJU QASIR 
R. Alla tiegħi hu l-għajnuna tiegħi: * Jien fih nittama. Alla. 
V. Hu l-kenn u s-salvazzjoni tiegħi. * Jien fih nittama. Glorja. Alla. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Il-Mulej waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni, 
bħalma kien wiegħed b’fomm il-profeti 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-kant. ta’ Żakkarija Il-Mulej waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni, 
bħalma kien wiegħed b’fomm il-profeti tiegħu. 

PREĊI 
Aħna lkoll għandna sehem fis-sejħa li ġietna mis-sema. Inbierku lil Ġesù, il-
Qassis il-kbir tar-reliġjon li nistqarru, u ngħidulu: 
Mulej, Alla tagħna, int is-Salvatur tagħna. 
O Alla li tista’ kollox, int bil-Magħmudija għamiltna saltna u qassisin: 
- ħeġġiġna biex noffrulek dejjem sagrifiċċju ta’ tifħir. 
Agħtina l-Ispirtu s-Santu biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek: 
- u hekk int tibqa’ fina u aħna fik. 
Imliena bl-għerf tiegħek ta’ dejjem: 
- agħmel li hu llum jaħdem fina u ngħixu bih. 
Għinna biex illum ma nnikktu lil ħadd u f’xejn: 
- tkun il-preżenza tagħna raġġ ta’ ferħ li jixxerred fuq dawk kollha ta’ 
madwarna. 

Missierna 
 
Talba 
 
Fit-tjieba tieghek, Mulej, agħti widen għat-talb umli li qegħdin nagħmlulek f’din 
l-għodwa, u bid-dija tal-ħniena tiegħek neħħi l-ħażen moħbi ta’ qalbna, biex 
ebda xewqa mudlama ma tibqa’ fina, li int naddaftna bid-dawl tal-grazzja 
tiegħek. B’Ibnek. 

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

 


