
Il-Ħamis  

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

INNU 
1. 
Issa li l-Mulej bagħtilna 
dil-ġurnata, għotja tiegħu, 
nitolbuh biex jieqaf magħna 
u jħarisna f’kull ma nagħmlu. 
2. 
Jgħinna nrażżnu sewwa lsienna 
jekk inħossu x-xewk tal-ħajja; 
ma nħallux li l-frugħa taqbad 
ħars għajnejna fix-xbiek tagħha. 
3. 
Jibqgħu nodfa ħsibijietna, 
ħielsa mill-bluhat qarrieqa; 
it-trażżin fix-xorb u l-ikel 
jitfi x-xegħla tas-suppervja. 
4. 
Alla jtina l-grazzja ntemmu 
dil-ġurnata bil-qdusija, 
biex il-lejla b’qalb ferħana 
niżżu ħajr lit-tjieba tiegħu. 
5. 
Glorja lill-Missier, lill-Iben, 
lill-Ispirtu s-Santu, Alla; 
bħalma msebbaħ kien mill-bidu, 
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant.1 Qajjem il-qawwa tiegħek, Mulej, u ejja ħa ssalvana. 
L-Għid: Jiena d-dielja, intom il-friegħi, hallelujah. 

Salm 79 (80) 
 
O Ragħaj ta’ Iżrael, agħti widen, * 
int li tmexxi bħal merħla ‘l Ġużeppi. 
Int li qiegħed fuq il-kerubini, * 
iddi quddiem Efrajm, Benjamin u Manasse. 
Qajjem il-qawwa tiegħek, * 
u ejja ħa ssalvana. 



Reġġagħna għal li konna, Alla ta’ l-eżerċti; * 
itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi. 

Mulej, Alla ta’ l-eżerċti, kemm se ddum tinkorla * 
minkejja t-talb tal-poplu tiegħek? 
Tmajthom il-ħobż magħġun bid-dmugħ, * 
sqejthom id-dmugħ bix-xaba’. 
Għamilt minna t-tilwim tal-ġirien tagħna, * 
l-għedewwa tagħna jiddieħku bina. 

Reġġagħna għal li konna, Alla ta’ l-eżerċti; * 
itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi. 

Int qlajt dielja mill-Eġittu, * 
warrabt il-ġnus biex tħawwel lilha. 
Ħejjejt l-art għaliha; * 
hi xenxlet għeruqha u mliet l-art. 
Tgħattew l-għoljiet bid-dell tagħha, * 
bħal ċedri kbar iż-żraġen tagħha. 
Meddet sal-baħar il-friegħi tagħha, * 
sax-xmara ż-żraġen tagħha. 

Għaliex, mela, ġarraft il-ħitan tagħha, * 
u kull min jgħaddi jqaċċat minnha? 
Iħarbatha l-ħanżir selvaġġ, * 
il-bhejjem tar-raba’ jirgħu fiha. – 

Erġa’ ejja, Alla ta’ l-eżerċti; † 
ħares mis-sema, u ara, * 
u żur ‘il din id-dielja. 

Ħu ħsieb dak li ħawlet lemintek, * 
ir-rimja li int kabbart għalik. 
Jinqerdu mal-ħarsa qalila ta’ wiċċek * 
dawk li tawha n-nar u qaċċtuha. 
Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta’ lemintek, * 
fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik. 
Aħna ma nitbegħdux minnek; * 
roddilna l-ħajja, u aħna nsejħu ismek. 

Reġġagħna għal li konna, Alla ta’ l-eżerċti; * 
itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi. 

Ant. Qajjem il-qawwa tiegħek, Mulej, u ejja ħa ssalvana. 
Ant. 2 Il-Mulej għamel ħwejjeġ kbar; ħa jkun dan magħruf min-nies kollha ta’ l-
art. 
L-Għid: Kollkom ferħana, timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni, hallelujah. 

Kantiku (Is 12,1-6) 
 



Inroddlok ħajr, Mulej, għaliex għadabt għalija, * 
imma l-korla tiegħek reġgħet lura, u int farraġtni. 
Ara, Alla hu s-salvazzjoni tiegħi; * 
jiena nittama, u ma jkollix m’niex nibża’. 
Għax il-qawwa u l-għana tiegħi hu l-Mulej, * 
hu s-salvazzjoni tiegħi. 

Kollkom ferħana, * 
timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. 
U f’dak il-jum għad tgħidu: * 
“Għannu lill-Mulej, sejħu lil ismu 
għarrfu lill-ġnus l-għeġubijiet tiegħu, * 
xandru li ismu huwa filgħoli. 
Għannu lill-Mulej, għax għamel ħwejjeġ kbar; * 
ħa jkun dan magħruf min-nies kollha ta’ l-art. 
Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tgħammar f’Sijon, * 
għax kbir hu f’nofsok il-Qaddis ta’ Iżrael!” 

Ant. Il-Mulej għamel ħwejjeġ kbar; ħa jkun dan magħruf min-nies kollha ta’ l-
art. 
Ant.3 Għajtu bil-ferħ lil Alla l-Qawwi ta’ Ġakobb. 
L-Għid: Il-Mulej temagħna b’qamħ mill-aħjar, hallelujah. 

Salm 80 (81) 
 
Għannu bil-ferħ lil Alla, qawwa tagħna, * 
għajtu bil-ferħ lil Alla ta’ Ġakobb! 
Għollu l-leħen ta’ l-għana, doqqu t-tnabar, * 
doqqu ċ-ċetra ħelwa ma’ l-arpa. 
Doqqu t-tromba mal-qamar ġdid, * 
mal-qamar mimli f’jum il-festa tagħna. 

Għax dan hu kmandament għal Iżrael, * 
din liġi ta’ Alla ta’ Ġakobb. 
Dan l-ordni hu tah lil Ġużeppi, * 
huwa u ħiereġ minn art l-Eġittu. 

Kliem li ma nafux qiegħed nisma’: † 
“Neħħejtlek it-tagħbija minn fuq dahrek, * 
ħlistlek idek mill-irfigħ tal-qoffa. 
Fid-dwejjaq sejjaħtli, u jiena ħlistek; † 
b’leħen moħbi, bħal f’ragħda, weġibtek; * 
ħdejn l-ilma ta’ Meribah ġarrabtek. 

Ismagħni, poplu tiegħi, ħa nlumek: * 
Iżrael, mhux li kont tismagħni! 
Ma jkollokx alla ieħor f’nofskom, * 
tinxteħitx quddiem alla barrani. 
Jiena l-Mulej, Alla tiegħek, † 



li tellajtek mill-art ta’ l-Eġittu; * 
ftaħtlek ħalqek u tmajtek. 

Iżda l-poplu tiegħi ma semax minni, * 
Iżrael ma riedx jaf bija. 
Għalhekk tlaqthom għall-ebusija ta’ qalbhom, * 
biex imxew skond il-fehmiet tagħhom. 

Jekk il-poplu tiegħi jisma’ minni, * 
jekk Iżrael jimxi fi triqati, 

minnufih inniżżel l-għedewwa tagħhom, * 
idi ndawwar fuq dawk li huma kontriehom. 

Dawk li jobogħduhom jersqu jitkaxkru quddiemhom; * 
din tkun xortihom għal dejjem. 
U lilhom nitmagħhom b’qamħ mill-aħjar, * 
inxebbagħhom bl-għasel mill-blat.” 

Ant. Għajtu bil-ferħ lil Alla l-Qawwi ta’ Ġakobb. 

LEZZJONI QASIRA Rum 14,17-19 
 
Is-Saltna ta’ Alla m’hijiex ikel u xorb, imma hi ġustizzja u sliem u grazzja fl-
Ispirtu s-Santu. Min jaqdi lil Kristu f’dan, ikun jogħġob lil Alla, u l-bnedmin 
ikunu jġibuh. Ħalli nfittxu, mela, dak li jġib is-sliem u dak li jservi għall-
edifikazzjoni ta’ xulxin. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Sa minn kmieni filgħodu, * Naħseb fuqek, Mulej. Sa minn. 
V. Għax int kont għajnuna għalija. * Naħseb fuqek, Mulej. Glorja. Sa minn. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Mulej, għarraf lill-poplu tiegħek bis-salvazzjoni, u 
agħtina l-maħfra ta’ dnubietna. 

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, għarraf lill-poplu tiegħek bis-salvazzjoni, u 
agħtina l-maħfra ta’ dnubietna. 

PREĊI 
 
Imbierek Alla Missierna, li dejjem iħares lil uliedu, u qatt ma jdawwar wiċċu 
mit-talb tagħhom. Nitolbuh bl-umiltà u ngħidulu: 
Mulej, agħti d-dawl lil għajnejna. 
Niżżuk ħajr, Mulej, għax dawwaltna permezz ta’ Ibnek: 
- agħtina l-grazzja li ngawdu d-dawl tiegħu l-ġurnata kollha. 
Mulej, ħa jkun l-għerf tiegħek li jmexxina llum: 
- żommna fit-triq tal-ħajja l-ġdida. 
Imliena bil-qawwa biex, għall-imħabba tiegħek, ikollna l-ħila nissaportu kull ma 
jdejjaqna: 
- għinna naqduk dejjem b’qalb kbira. 
Żommna llum taħt it-tmexxija tiegħek, f’kull ma naħsbu u nħossu u  
nagħmlu: 
- agħmel li nkunu dixxipli li jobdu l-providenza tiegħek. 

Missierna

Talba 
 
Mulej, inti hu d-dawl veru li ħlaqt id-dawl; agħtina, nitolbuk, li aħna naħsbu 
sewwa fuq il-ħwejjeġ qaddisa u ngħixu dejjem fid-dawl sabiħ tiegħek. B’Ibnek. 

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

 


