
Is-Sibt  

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

INNU 
1. 
Reġa’ fuqna d-dawl, jum ieħor 
niżżu ħajr bil-ferħ lil Alla, 
u nfaħħruh, għax għoġbu jtina 
din il-grazzja b’Ibnu Sidna 
2. 
Permezz tiegħu l-kobor t’Alla 
tana l-lejl u l-jum fid-dinja: 
ħin ta’ dlam biex fih nistrieħu, 
ħin ta’ dawl biex naħdmu bieżla. 
3. 
Iżda għalih m’hemmx ħin u ieħor, 
jaħdem dejjem, qatt m’hu wieqaf; 
ebda dlam jew dell madwaru, 
għaliex huwa d-dawl ta’ dejjem. 
4. 
Jalla ngħaddu dil-ġurnata 
f’ħidma wtieqa, infittxu l-glorja 
tal-Missier, ħa nogħġbu ‘l Kristu, 
mimlijin bl-Ispirtu s-Santu. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Inxandru filgħodu t-tjieba tiegħek, Mulej, u billejl il-fedeltà tiegħek. 
L-Għid: Int ferraħtni, Mulej, u għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ, hallelujah. 

Salm 91(92) 
 
Tajjeb li nfaħħru l-Mulej, * 
li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli. 
Inxandru filgħodu t-tjieba tiegħek, * 
u billejl il-fedeltà tiegħek, 
fuq l-għaxar kordi u fuq l-arpa, * 
u bid-daqq taċ-ċetra. 
Għax inti, Mulej, ferraħtni b’għemilek; * 
għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ. 

Kemm huma kbar, Mulej, l-għemejjel tiegħek, * 
kemm huma għolja ħsibijietek! 
Il-bniedem bla moħħ ma jagħrafhomx, * 
u l-iblah ma jifhimhomx. 



Imqar jekk iħaddru bħall-ħaxix il-ħżiena, * 
u jwarrdu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, 
ilkoll għad jinqerdu għal dejjem; * 
imma inti, Mulej, għal dejjem filgħoli. 

Għax l-għedewwa tiegħek, Mulej, † 
l-għedewwa tiegħek jintilfu; * 
jitferrxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. 
Imma lili daqs gendus saħħaħtni, * 
żejt ifuħ sawwabtli fuqi. 
Għajnejja jaqgħu fuq l-għedewwa tiegħi, * 
widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. 

Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, * 
bħal ċedru tal-Libanu jikber. 
Imħawlin f’dar il-Mulej * 
iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta’ Alla tagħna. 
Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu, * 
kollhom ħajja u ħdura, 
biex ixandru li ġust hu l-Mulej, il-blata tiegħi, * 
u ebda qerq ma jinsab fih. 

Ant. Inxandru filgħodu t-tjieba tiegħek, Mulej, u billejl il-fedeltà tiegħek. 
Ant. 2 Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna. 
L-Għid: Jiena nibgħat il-mewt u nagħti l-ħajja, insawwat u nfejjaq, hallelujah. 

Kantiku (Dt 32,1-12) 
 
Agħtu widen, smewwiet, għax se nitkellem, * 
ħa tisma’ l-art il-kliem ta’ fommi. 
Ħa jinżel tagħlimi bħax-xita, * 
u kliemi bħall-qtar tan-nida, 
bħal irxiex fuq raba’ jħaddar, * 
bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex. 

Jien isem il-Mulej se nxandar: * 
agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna! 
Hu l-blata tagħna, perfett għemilu, * 
u ġusti triqatu kollha. 
Ta’ kelmtu Alla, u ma jqarraqx; * 
hu Alla ġust u sewwa. 

Ġiebu ruħhom ħażin miegħu, † 
m’humiex iżjed uliedu 
minħabba l-għajb tagħhom; * 
kollu qerq u tagħwiġ dan in-nisel. 
Mela hekk lill-Mulej tafuhulu, * 
ja poplu iblah u bla għaqal? 
Mhux hu missierek li nisslek, * 
li sawrek u għamlek poplu? 



Ftakar fil-jiem ta’ dari, * 
qis is-snin, iż-żmien li gerbeb; 
staqsi lil missierek u jurik, * 
lix-xjuħ tiegħek u jgħidulek. 

Meta Alla l-Għoli ta lill-ġnus artijiethom * 
u fired il-bnedmin minn xulxin, 
qata’ l-limiti ta’ l-art lill-popli * 
skond l-għadd ta’ wlied Alla. 
Imma sehem il-Mulej hu l-poplu tiegħu, * 
Ġakobb il-wirt li messu. 

F’art imwarrba mar isibu, * 
f’deżert waħxi u bla nies. 
Hu qagħad madwaru u għallmu, * 
u ħarsu bħal ħbub għajnejh. 

Bħalma l-ajkla l-bejta ttajjar * 
u tisseqqer fuq il-frieħ tagħha, 
hekk huwa l-ġwienaħ firex, * 
ħadu u refgħu fuqhom. 
Il-Mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu, * 
ma kellux miegħu alla barrani. 

Ant. Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna. 
Ant. 3 Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha! 
L-Għid: Bis-sebħ u l-ġmiel int żejjint lil Kristu tiegħek, hallelujah. 

Salm 8 
 
Mulej, Sid tagħna, * 
kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 

Int qegħedt is-sebħ tiegħek * 
‘il fuq mis-smewwiet. 
Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih * 
fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib; 
Int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, * 
biex iġġib fix-xejn l-għadu u ‘l min iqum kontrik. 

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, * 
il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom! 
X’inhu l-bniedem, biex tiftakar fih, * 
bin il-bniedem, biex taħseb fih? 

Ftit inqas mill-allat għamiltu, † 
bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, * 
qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta’ jdejk! 
Kollox taħt riġlejh qegħedtlu: * 
in-ngħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri; 



l-għasafar ta’ l-ajru u l-ħut tal-baħar, * 
dak kollu li jterraq fil-baħar. 

Mulej, Sid tagħna, * 
kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 

Ant. Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha. 

LEZZJONI QASIRA Rum 12,14-16a 
 
Bierku lil dawk li jippersegwitawkom; bierku, u la tisħtu ‘l ħadd. Ifirħu ma’ min 
jifraħ, ibku ma’ min jibki. Ħossu għal xulxin l-istess; taħsbux fi ħwejjeġ kbar, 
imma fittxu l-umli. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Jifirħu xufftejja, * Jien u ngħannilek. Jifirħu. 
V. U lsieni jxandar il-ġustizzja tiegħek. * Jien u ngħannilek. Glorja. Jifirħu. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. 

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 Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. 

PREĊI 
 
Kristu tana lilu nnifsu biex narawh u nħobbuh f’ħutna kollha, l-aktar f’dawk li 
huma batuti. Infaħħru t-tjieba u l-għerf tiegħu, u bil-ħrara kollha nitolbuh: 
Mulej, agħtina l-imħabba perfetta. 
Ilqa’ t-talb tagħna, aħna u nġeddu f’din l-għodwa t-tifkira tal-qawmien tiegħek 
għall-ħajja: 
- nixtiequ li l-bnedmin kollha jieħdu mill-ġid tal-fidwa li tajtna. 
Agħtina li llum inkunu xhieda tiegħek, Mulej: 
- kun magħna biex permezz tiegħek noffru sagrifiċċju qaddis li jogħġob lill-
Missier. 
Agħmel li nagħrfu x-xbieha tiegħek fil-proxxmu kollu: 
- u li f’kull wieħed u waħda minn ħutna naqdu lilek stess. 
Kristu, inti d-dielja vera, u aħna l-friegħi: 
- ħa nibqgħu fik, biex nagħmlu ħafna frott, għall-glorja ta’ Alla l-Missier. 

Missierna 
Talba 
 
Infaħħruk, Mulej, b’xufftejna, b’ruħna, bil-ħajja kollha tagħna; u ladarba l-
eżistenza tagħna nafuha lilek, lilek ukoll noffru kull nifs li nieħdu. B’Ibnek. 

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

 


