
Il-Ġimgħa  

It-III gimgha tas-salterju

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

INNU 
1. 
Kristu, Verb etern, Bin Alla, 
li sirt bniedem minn Omm Verġni, 
inti l-ġmiel u l-ferħ tas-sema, 
il-qawmien u s-saħħa tagħna. 
2. 
Bħalma d-dawl tax-xemx għall-ħidma 
ta’ jum ġdid qed isejħilna, 
hekk fl-ispirtu wkoll nitqanqlu 
biex nibdewh bit-tifħir tiegħek. 
3. 
Inżel, Dawl ħanin, u keċċi 
dlam il-lejl tad-dnub minn ruħna; 
wettaq fina t-tama hienja 
tal-qawmien għad-dawl tal-glorja. 
4. 
Ibqa’ magħna w żommna ħielsa 
bħala wlied id-dawl f’ħidmietna; 
biegħed minna kull ma jħammeġ 
il-fehmiet indaf ta’ moħħna. 
5. 
Tkun il-fidi d-dawl ta’ jiemna, 
fiha nxettlu t-tama tagħna, 
biex naraw il-frott imbierek 
ta’ l-imħabba li tqaddisna. 
6. 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Kontrik biss jiena dnibt, Mulej; ikollok ħniena minni. 
L-Għid: Mulej, aħsilni kollni mill-ħażen tiegħi, hallelujah. 

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



Aħsilni 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. Kontrik biss jiena dnibt, Mulej; ikollok ħniena minni. 
Ant. 2 Nistqarru ħżunitna, Mulej, għax dnibna kontrik. 
L-Għid: Kristu nnifsu tgħabba bi dnubietna sa fuq is-salib, hallelujah. 

Kantiku (Ġer 14,17-21) 
 
Ħa jxerrdu d-dmugħ għajnejja, * 
billejl u binhar, bla heda, 
għax ħsara kbira ġrat lix-xebba bint il-poplu tiegħi; * 
daqqa ta’ l-għaġeb ħadet. 
Jekk noħroġ fir-raba’, * 
nara nies bis-sejf minfuda; 
jekk nidħol fil-belt, * 
nara nies mifnija bil-ġuħ. 

Sew il-profeti u sew il-qassisin * 
jiġġerrew mal-pajjiż u xejn ma jagħrfu. 

Jaqaw int irmejt lil Ġuda? * 
Forsi stmellejt f’qalbek lil Sijon? 
Għaliex sawwattna * 
hekk li m’hemmx fejqan għalina? 
Ittamajna fis-sliem, bla ma sibna ebda ġid, * 
u flok il-fejqan sibna l-biża’! 

Nagħrfu, Mulej, ħtijietna, † 
il-ħażen ta’ missirijietna, * 
għax aħna dnibna kontrik. 
La tkasbarniex, f’ġieħ ismek; † 
la ġġibx fl-għajb it-tron sabiħ tiegħek; * 
ftakar, la tħassarx il-patt tiegħek magħna. 

Ant. Nistqarru ħżunitna, Mulej, għax dnibna kontrik. 
Ant. 3 Jaħweh hu Alla; aħna l-poplu tiegħu u n-ngħaġ tal-mergħa tiegħu. 
L-Għid: Idħlu quddiem il-Mulej b’għana ferrieħi, hallelujah. 

Salm 99 (100) 
 
Għajtu bil-ferħ lill-Mulej, * 
nies kollha ta’ l-art, 
aqdu bil-ferħ lill-Mulej, * 
idħlu quddiemu b’għana ferrieħi. 

Kunu afu li Jaħweh hu Alla; † 
hu ħalaqna, u aħna tiegħu, * 
aħna l-poplu tiegħu u n-ngħaġ tal-mergħa tiegħu. 

Idħlu b’għana ta’ ħajr mill-bibien tiegħu, † 
bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu; * 
roddulu ħajr u bierku ismu! 



Għax twajjeb il-Mulej, † 
għal dejjem it-tjieba tiegħu; * 
minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. 

Ant. Jaħweh hu Alla; aħna l-poplu tiegħu u n-ngħaġ tal-mergħa tiegħu. 

LEZZJONI QASIRA 2 Kor 12,9b-10 
 
Bil-qalb kollha aktar niftaħar b’dak li hu dgħajjef fija, biex tistrieħ fuqi l-qawwa 
ta’ Kristu. Għalhekk, għall-imħabba ta’ Kristu, nifraħ b’dak li hu dgħajjef fija, 
bit-tagħjir, tbatijiet, persekuzzjonijiet, dwejjaq; għax meta jien dgħajjef, dak il-
ħin jien qawwi. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, * Għax fik jien nittama. Fakkarni. 
V. Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi. * Għax fik jien nittama. Glorja. 
Fakkarni. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Il-Mulej ġie jżur u jifdi l-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-kant. ta’ Żakkarija Il-Mulej ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. 

PREĊI 
 
Nerfgħu għajnejna lejn Kristu, li twieled, miet u rxoxta, għall-imħabba tal-poplu 
tiegħu. Nitolbuh b’fiduċja kbira: 
Mulej, salva lil dawk li int fdejt b’demmek. 
Tkun imbierek, o Ġesù, Salvatur tal-bnedmin, għax għall-imħabba tagħna ma 
stmerrejtx tilqa’ t-tbatija u l-mewt tas-salib: 
- niżżuk ħajr talli xerridt demmek l-għażiż biex tifdina. 
Int wegħedtna li tagħtina ilma ġieri li jasal sal-ħajja ta’ dejjem: 
- agħti l-Ispirtu tiegħek lill-bnedmin kollha. 
Int bgħatt id-dixxipli ħa jxandru l-Bxara t-tajba tiegħek lill-popli: 
- għinhom iwasslu ma’ kullimkien l-aħbar tar-rebħa tas-salib tiegħek. 
Ieqaf mal-morda u l-imsejknin kollha li int seħibthom miegħek  
fi tbatijietek: 
- imliehom bil-qawwa u s-sabar. 

Missierna 
 
Talba 
 
Ħaddem il-grazzja tiegħek fis-sensi tagħna, Missier li tista’ kollox, ħalli 
mmiddu l-passi tagħna fid-dawl tal-preċetti tiegħek u nimxu dejjem warajk, li 
int il-mexxej u l-kap tagħna. B’Ibnek. 

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

 


