
Il-Ħadd  

It-II ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
 
Jinfirxu d-dellijiet ma’ sbiħ il-għodwa, 
u qajla qajl id-dwal jaqtagħhom fl-iswed, 
filwaqt li nerfgħu qlubna ‘l fuq lejn Alla 
li jista’ kollox, 

Biex hu mill-għoli tiegħu jħenn għalina, 
ibiegħed minna l-hemm, jagħtina s-saħħa, 
u b’tjieba ta’ missier, jilqagħna għandu 
id-dar tas-sema. 

Ħa tisma’ talbna t-Trinità Qaddisa, 
Alla l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu; 
u lilha d-dinja kollha trodd bla heda 
tifħir u glorja. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Imbierek min ġej f’isem il-Mulej, hallelujah. 

Salm 117 (118) 
 
Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 

Ħa jgħidu wlied Iżrael: * 
“Għal dejjem it-tjieba tiegħu.” 
Ħa tgħid dar Aron: * 
“Għal dejjem it-tjieba tiegħu.” 
Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: * 
“Għal dejjem it-tjieba tiegħu.” 

Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; * 
u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa’. 
La l-Mulej miegħi, m’għandix għax nibża’; * 
x’jista’ jagħmilli l-bniedem? 
Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, * 
u nħares b’wiċċi minn quddiem 
lejn l-għedewwa tiegħi. 



Aħjar tiskenn fil-Mulej * 
milli tittama fil-bnedmin. 
Aħjar tiskenn fil-Mulej * 
milli tittama fil-kbarat. 

Il-ġnus kollha dawruni; * 
imma f’isem il-Mulej irbaħthom. 
Dawruni, minn kull naħa rassewni; * 
imma f’isem il-Mulej irbaħthom. 
Bħan-naħal daru miegħi, † 
bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; * 
imma f’isem il-Mulej irbaħthom. – 

B’saħħithom kollha mbuttawni biex naqa’; * 
imma l-Mulej tani l-għajnuna. 
Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; * 
hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

Għajat ta’ ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin; * 
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila! 
Il-leminija tal-Mulej ‘il fuq merfugħa, * 
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila! 

Ma mmutx, imma nibqa’ ngħix, * 
u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej. 
Ħaqarni tassew il-Mulej, * 
imma ma telaqnix għall-mewt. 
Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; * 
ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej. 

Dan hu bieb il-Mulej; * 
il-ġusti jidħlu minnu. 

Niżżik ħajr talli weġibtni * 
u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja * 
saret il-ġebla tax-xewka. 
Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: * 
ħaġa ta’ l-għaġeb f’għajnejna. 
Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; * 
ħa nifirħu u nithennew fih! 

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! * 
Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq! 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej! * 
Inberkukom minn dar il-Mulej. 



Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. * 
Tqassmu f’purċissjoni, bil-friegħi f’idejkom, 
sa ħdejn l-artal. 

Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr, * 
Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. – 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, * 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! 

Ant. Imbierek min ġej f’isem il-Mulej, hallelujah. 
Ant. 2 Ninsġu għanja ta’ tifħir lil Alla tagħna, hallelujah. 

Kantiku (Dan 3,52-57) 
 
Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna, * 
ta’ min ifaħħrek u jgħollik għal dejjem. 

Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ, * 
ta’ min ifaħħru wisq u jgħollih għal dejjem. 

Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, * 
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini, † 
li ħarstek tinfed l-abbissi, * 
ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

Imbierek int fuq it-tron ta’ saltnatek, * 
ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

Imbierek int fil-wisa’ kollu tas-sema, * 
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, * 
faħħruh u għolluh għal dejjem. 

Ant. Ninsġu għanja ta’ tifħir lil Alla tagħna, hallelujah. 
Ant. 3 Faħħru lill-Mulej għall-kobor tiegħu bla tarf, hallelujah. 

Salm 150 
 
Faħħru ‘l Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, * 
faħħruh fil-firxa tas-smewwiet qawwija tiegħu! 
Faħħruh fl-għemejjel kbar tiegħu, * 
faħħruh għall-kobor tiegħu bla tarf! 

Faħħruh bid-daqq tat-tromba, * 
faħħruh bl-arpa u ċ-ċetra! 



Faħħruh bit-tanbur u biż-żfin, * 
faħħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar! 

Faħħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali, † 
faħħruh bid-damdim taċ-ċimbali! * 
Kull ma jieħu n-nifs, ħa jfaħħar lill-Mulej! 

Ant. Faħħru lill-Mulej għall-kobor tiegħu bla tarf, hallelujah. 

LEZZJONI QASIRA Eżek 36,25-27 
 
Inroxx fuqkom ilma safi, u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha 
tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida, u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida, 
u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam. U 
nqiegħed ruħi ġo fikom, u nagħmel li timxu skond il-kmandamenti tiegħi u li 
żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Lilek infaħħru, o Alla, * Ismek inxandru. Lilek. 
V. Għemilek ta’ l-għaġeb inħabbru, * Ismek inxandru. Glorja. Lilek. 

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 
 
Is-Salvatur tagħna niżel fid-dinja biex ikun Alla magħna. Inroddulu ħajr, u 
ngħidulu: 
Kristu, Sultan glorjuż, kun id-dawl u l-ferħ tagħna. 
Mulej Ġesù, dawl li ġejt iżżurna mill-għoli, inti l-bidu tal-qawmien li  
nittamaw: 
- iġbidna warajk, biex ma nkunux fid-dell tal-mewt, imma nimxu fid- 
dawl tal-ħajja. 
Ħallina naraw tjubitek li int xerridt fil-ħlejjaq kollha: 
- hekk nilmħu l-glorja tiegħek f’kollox. 
Mulej, la titlaqniex illum taħt is-setgħa tal-Ħażin: 
- għinna negħlbu d-deni bl-għemil it-tajjeb. 
Int kont ikkonsagrat mill-Ispirtu s-Santu kif tgħammidt fil-Ġordan: 
- mexxina llum bil-grazzja ta’ l-Ispirtu Qaddis tiegħek. 

Missierna

Talba mill-Proprju taż-żmien.

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

 


