
Il-Ġimgħa  

It-II ġimgħa tas-salterju 
 
V. O Alla, ejja eħlisni. 
R. Mulej, fittex għinni. 
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

INNU 
1. 
Kristu, dawl tassew, bla bidu, 
int li ħlaqt id-dawl, ismagħna; 
dawwal bik il-jum li bdejna, 
ħa ngħadduh għall-glorja tiegħek. 
2. 
Bil-għajnuna tiegħek, għadda 
dlam il-lejl minn fuq wiċċ artna; 
iż-żerniq bi bjuda fietla 
kesa d-djar u r-raba’ tagħna. 
3. 
Diġà ntfew il-kwiekeb kollha, 
qtar in-nida jleqq bil-ħmura; 
taħt in-nar tax-xemx li tielgħa 
qed jitliegħeb fwar il-ħajja. 
4. 
Int il-jum tal-jiem, o Alla, 
dawl u dija, fik innifsek: 
sebħ u ġmiel il-libsa tiegħek, 
xemx saltnatek qatt ma tinżel. 
5. 
Iddi fuqna, Dawl ta’ dejjem, 
u ħeġġiġna b’nar imħabbtek, 
biex naraw fil-glorja lilek, 
lill-Missier u lill-Ispirtu. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant.1 Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. 
L-Għid: Agħmel il-qalb, ibni; dnubietek maħfura, hallelujah. 

Salm 50 (51) 
 
Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; * 
fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. 

Aħsilna kollni mill-ħtija tiegħi; * 
naddafni mid-dnub tiegħi. 

Għax jien nagħrafhom ħtijieti; * 
id-dnub tiegħi dejjem quddiemi. 



Kontrik biss jiena dnibt, * 
u dak li hu ħażin f’għajnejk għamilt. 
Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, * 
u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek. 

Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, * 
u fid-dnub nisslitni ommi. 
Int li tħobb il-qalb sinċiera, * 
għallimni l-għerf fil-fond ta’ qalbi. 

Roxxni bl-ilma, u nissaffa; * 
aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad. 
Agħmel li nisma’ l-ferħ u l-hena, * 
biex għadmi, li int sħaqt, jithenna. 

Dawwar wiċċek minn ħtijieti; * 
ħassar ħżuniti kollha. 
Oħloq fija qalb safja, o Alla, * 
u spirtu qawwi ġedded fija. 

La twarrabnix minn quddiemek; * 
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. 
Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek, * 
u bi spirtu qalbieni wettaqni. 

Lill-midinbin ngħallem triqatek, * 
u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. 
Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla, † 
Alla tas-salvazzjoni tiegħi; * 
u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. 

Iftaħli xufftejja, Sidi, * 
u fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 
Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju; * 
noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx. 

Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma; * 
qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. 

Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek; * 
erġa’ ibni l-ħitan ta’ Ġerusalemm. 
Imbagħad tilqa’ bil-qalb vittmi xierqa, † 
sagrifiċċji ta’ vittmi maħruqa u mitmuma; * 
imbagħad joffrulek għoġiela fuq l-artal tiegħek. 

Ant. Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. 
Ant.2 Fil-korla tiegħek, Mulej, ġib quddiem għajnejk il-ħniena. 
L-Għid: Mulej, int ħriġt mal-Messija tiegħek biex issalva l-poplu tiegħek, 
hallelujah. 



Kantiku (Ħab 3, 2- 4.13a.15-19) 
 
Mulej, waslet f’widnejja l-fama tiegħek, * 
mill-għemil tiegħek jiena bżajt, Mulej. 
Sa ftit snin oħra ġeddu, † 
sa ftit snin oħra għarrfu! * 
Fil-korla ġib quddiem għajnejk il-ħniena. 
Alla ġej minn Teman, * 
mill-muntanja Faran ġej il-Qaddis. 

Sebħu jiksi s-smewwiet, * 
foħritu tiksi l-art. 
Dijietu qisha dawl, minn idu jleħħu r-raġġi: * 
hemmhekk tinsab moħbija l-qawwa tiegħu. 

Int ħriġt biex issalva l-poplu tiegħek, * 
issalva l-midluk tiegħek. 
Għaddejt biż-żwiemel tiegħek fuq il-baħar, * 
fuq it-tqalligħ ta’ l-ilmijiet kotrana. 

Jien smajt, u ħassejt fija rogħda kbira, * 
għal dan il-ħoss xufftejja bdew jirtogħdu; 
ħassejt għadmi jitmermer, * 
il-passi tiegħi bdew jitriegħdu taħti. 
Noqgħod bil-kwiet nistenna jum il-għawġ * 
li għad ifeġġ għall-ġens li qed jisħaqna. – 

U mqar jekk ebda nwar ma trodd it-tina, * 
u xejn ma jagħtu d-dwieli. 
u l-frott tas-siġar taż-żebbuġ iqarraq, * 
u r-raba’ xejn ma jibqa’ jrodd għall-ikel, 
u l-merħla tgħib mill-mandra, * 
u bhejjem ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom, 
imma jien xorta nifraħ fil-Mulej, * 
nithenna f’Alla, is-salvazzjoni tiegħi! 

Il-Mulej Sidi huwa l-qawwa tiegħi; † 
riġlejja jagħmilhomli bħal taċ-ċriev, * 
u jmexxi l-passi tiegħi fuq l-għoljiet. 

Ant. Fil-korla tiegħek, Mulej, ġib quddiem għajnejk il-ħniena. 
Ant.3 Glorja lill-Mulej Alla f’Ġerusalemm, il-belt qaddisa tiegħu. 
L-Għid: Faħħar ‘l Alla tiegħek, Sijon, li jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta’ artek, 
hallelujah. 

Salm 147 (147B) 
 
Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; * 
faħħar ‘l Alla tiegħek, Sijon! 



Hu jsaħħaħ l-istaneg ta’ bwiebek, * 
u jbierek ġewwa fik ‘l uliedek. 
Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta’ artek, * 
u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. 
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; * 
bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. 

Jibgħat is-silġ bħas-suf; * 
ixerred bħar-rmied il-ġlata, 
Jitfa’ s-silġ bħall-frak tal-ħobż; * 
u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu. 
Isemma’ kelmtu, u jinħall is-silġ, * 
jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma! 

Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb, * 
il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael. 
Ma għamel hekk ma’ ebda poplu; * 
lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu. 

Ant. Glorja lill-Mulej Alla f’Ġerusalemm, il-belt qaddisa tiegħu. 

LEZZJONI QASIRA Ef 2,13-16 
 
Issa, fi Kristu Ġesù, intom, li darba kontu ‘l bogħod, issa tqarribtu, bis-saħħa 
tad-demm ta’ Kristu. Għax hu l-paċi tagħna, hu, li minna t-tnejn għamel poplu 
wieħed billi ġarraf il-ħajt li kien jifridna, il-mibegħda ta’ bejnietna, u ħassar fil-
ġisem tiegħu l-liġi bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha, biex mit-tnejn jaħlaq fih 
innifsu ħolqien wieħed, bniedem ġdid, billi jġib il-paċi u jerġa’ jħabbibna ma’ 
Alla, it-tnejn f’ġisem wieħed, permezz tas-salib, bil-qerda tal-mibegħda ta’ 
bejnietna fih innifsu. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Insejjaħ lil Alla l-Għoli, * Alla, li jieħu ħsiebi. Insejjaħ. 
V. Jibgħat mis-sema jsalvani. * Alla, li jieħu ħsiebi. Glorja. Insejjaħ. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Fil-qalb ħanina tiegħu, Alla tagħna ġie jżurna mill-
għoli bħax-xemx tielgħa. 
 
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 Fil-qalb ħanina tiegħu, Alla tagħna ġie jżurna mill-
għoli bħax-xemx tielgħa. 

PREĊI 
 
Kristu, li xerred demmu għalina, bl-Ispirtu s-Santu offra lilu nnifsu lill-Missier 
biex inaddaf il-kuxjenza tagħna mill-għemil mejjet. Nadurawh, u b’qalb 
sinċiera ngħidulu: 
Ir-rieda tiegħek, Mulej, hi s-sliem tagħna. 
Fi tjubitek, Mulej, tajtna ġurnata ġdida: 
- agħtina wkoll il-grazzja li nibdew ħajja ġdida. 
Int ħlaqt kollox, u qiegħed iżżomm kollox bil-providenza tiegħek: 
- iftħilna għajnejna biex fil-ħlejjaq kollha nilmħu s-siġill etern tiegħek. 
Int b’demmek wettaqt il-patt il-ġdid li jibqa’ għal dejjem: 
- żommna dejjem fidili ma’ dan il-patt billi nagħmlu f’kollox ir-rieda  
tiegħek. 
Meta kont fuq is-salib ħriġt minn ġenbek demm u ilma: 
- b’din l-għajn tas-salvazzjoni naddafna minn dnubietna u ferraħ il- belt ta’ 
Alla. 

Missierna 
 
Talba 
 
O Alla li tista’ kollox, agħmel li għal dejjem mal-qaddisin tiegħek iseħħilna 
nagħtuk wisq aħjar minn issa t-tifħir li qegħdin noffrulek f’din l-għodwa. 
B’Ibnek. 



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

 


