
It-Tnejn  

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

INNU 
1. 
Dawl minn dawl, u dija safja 
tal-Missier u l-glorja tiegħu, 
int tad-dawl il-għajn u l-bidu, 
int il-jum li l-jum iddawwal. 
2. 
Iddi, Xemx tassew, fuq ruħna 
lejl u nhar bil-bjuda tiegħek; 
ixħet ġewwa fina r-raġġi 
ta’ l-Ispirtu, dawl ħajjitna. 
3. 
Lill-Missier ukoll insejħu, 
hu l-Etern fid-dawl tal-glorja; 
b’setgħa w qawwa l-grazzja tiegħu 
tkeċċi minna d-dlam tal-ħtija. 
4. 
Hu jwettaqna f’kull ma nagħmlu, 
biex quddiemu ngħixu safja, 
b’fidi mħeġġa w tama sħiħa, 
qawwijin fl-imħabba tiegħu. 
5. 
Ħa jkun Kristu l-ikel tagħna, 
tkun il-fidi x-xorb ta’ ruħna, 
biex matul il-jum insibu 
għajn ta’ ferħ fl-Ispirtu s-Santu. 

6. 
Glorja ‘l Alla, ‘l-Missier tagħna; 
tifħir lilek, Kristu Sidna; 
jitla’ r-radd ta’ ħajr minn qalbna 
lill-Ispirtu li ġej minnkom. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Hieni min jgħammar fit-tempju tiegħek, Mulej. 
L-Għid: Ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj, hallelujah. 

Salm 83 (84) 
 
Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, * 
Mulej ta’ l-eżerċti! 



Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej; * 
ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. 
Sa l-għasfur isib fejn jgħammar, * 
u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek; 
hemm hi tqiegħed iż-żgħar tagħha, * 
Mulej ta’ l-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi! 

Henjin dawk li jgħammru f’darek; * 
huma jfaħħruk għal dejjem. 
Henjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom, * 
li għandhom għal qalbhom 
il-pellegrinaġġ għat-tempju. – 

Huma u għaddejja minn wied niexef, † 
ibiddluh f’nixxiegħa ta’ ilma; * 
u x-xita bikrija tbiddlu f’għadajjar. 
Jimxu minn belt għal belt, * 
sa ma jidhru quddiem Alla f’Sijon. 

Mulej, Alla ta’ l-eżerċti, isma’ t-talb tiegħi; * 
agħti widen, Alla ta’ Ġakobb. 
Ħares, o Alla, tarka tagħna, * 
ħares lejn is-sultan, il-midluk tiegħek. 

Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek * 
aħjar minn elf jum f’post ieħor; 
aħjar noqgħod fuq l-għatba ta’ dar Alla tiegħi * 
milli ngħammar fit-tined tal-ħżiena. 

Għax xemx u tarka l-Mulej Alla, * 
ħniena u ġieħ hu jagħti lilna. 
Ebda ġid ma jiċħad il-Mulej * 
lil min jimxi bis-sewwa. 
Mulej ta’ l-eżerċti, * 
hieni l-bniedem li jittama fik! 

Ant. Hieni min jgħammar fit-tempju tiegħek, Mulej. 
Ant. 2 Ejjew nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej. 
L-Għid: Id-dar tal-Mulej intrefgħet fl-għoli, u lejha jiġru l-ġnus kollha, hallelujah. 

Kantiku (Is 2,2-5) 
 
Għad jiġri fl-aħħar jiem † 
li l-għolja tad-dar tal-Mulej * 
togħla ‘l fuq mill-qċaċet tal-muntanji; 
hija tintrefa’ ‘l fuq mill-għoljiet, * 
u lejha jiġru l-ġnus kollha. 

Kotra sħiħa ta’ popli * 
għad jiġu u jgħidu: 



“Ħa mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, * 
lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb, 
biex jgħallimna t-triqat tiegħu, * 
u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu, 

għax minn Sijon toħroġ il-liġi, * 
u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.” 

Il-Mulej jagħmel ħaqq bejn il-ġnus, * 
u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli; 
u huma jbiddlu x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet, * 
u l-lanez tagħhom fi mnieġel. 
Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla kontra ġens ieħor, * 
u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed. 

Ejja, dar ta’ Ġakobb, * 
ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej. 

Ant. Ejjew nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej. 
Ant. 3 Għannu lill-Mulej, bierku ismu. 
L-Għid: Għidu fost il-ġnus: Il-Mulej isaltan, hallelujah. 

Salm 95 (96) 
 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida; * 
għannu lill-Mulej fl-art kollha! 
Għannu lill-Mulej, bierku ismu! * 
Ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. 
Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, * 
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. 

Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna, * 
tal-biża’ aktar mill-allat kollha. 
Għax kollha frugħa l-allat tal-popli; * 
Jaħweh hu li għamel is-smewwiet! 
Ġmiel u sebħ huma quddiemu, * 
qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu. 

Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli, † 
agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa; * 
agħtu lill-Mulej is-sebħ ta’ ismu! 
Ġibulu l-offerti, † 
u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu; * 
inxteħtu quddiem il-Mulej b’tiżjin qaddis; 
triegħdu quddiemu, nies kollha ta’ l-art! * 
Għidu fost il-ġnus: “Il-Mulej isaltan!” 

Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek; * 
hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. 



Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art, * 
ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih, 
ħa jifraħ ir-raba’ u kull ma fih, * 
u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk 
quddiem il-Mulej, għax ġej, * 
għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art. 
Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, * 
u mill-popli bis-sewwa tiegħu. 

Ant. Għannu lill-Mulej, bierku ismu. 

LEZZJONI QASIRA Ġak 2,12-13 
 
Hekk tkellmu u hekk agħmlu, bħallikieku wasaltu biex isir ħaqq minnkom taħt 
liġi ta’ libertà. Għax il-ħaqq ikun bla ħniena għal min ma jurix ħniena; il-ħniena 
tirbaħ fuq il-ħaqq. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Imbierek il-Mulej * Minn dejjem għal dejjem. Imbierek. 
V. Hu waħdu jagħmel l-għeġubijiet. * Minn dejjem għal dejjem.  
Glorja. Imbierek. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Ikun imbierek il-Mulej Alla tagħna. 

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 Ikun imbierek il-Mulej Alla tagħna. 

PREĊI 
 
Alla qiegħed lill-bnedmin fid-dinja biex qalb waħda bejniethom jaħdmu għall-
glorja tiegħu. Nitolbuh b’ħerqa kbira: 
Mulej, agħtina l-grazzja li nigglorifikawk. 
Inberkuk, o Alla, li ħlaqt kollox: 
- inroddulek ħajr għax ipprovdejtilna l-ġid ta’ l-art u żammejtna ħajjin sa issa. 
Ixħet, Mulej, il-ħarsa tiegħek fuqna li se nibdew il-ħidma tagħna tal-ġurnata: 
- aħna u nissieħbu miegħek fl-opra tiegħek, agħtina li nfittxu u nagħmlu dak li 
trid int. 
Agħmel li x-xogħol tagħna llum ikun ta’ fejda u ġid għal ħutna: 
- agħtina li, flimkien magħhom u għalihom, nibnu fuq din l-art l-għaqda tal-
bnedmin kif jogħġob lilek. 
Ieqaf magħna u ma’ dawk kollha li nersqu lejhom illum: 
- agħti lilna lkoll l-hena u s-sliem. 

Missierna 
 
Talba 
 
Mulej Alla, Sultan tas-sema u l-art, qaddes illum lil qalbna u ‘l ġisimna, is-
sentimenti, il-kliem u l-għemil kollu tagħna, u mexxina f’kollox int fit-triq tal-liġi 
u l-kmandamenti tiegħek, biex bl-għajnuna tiegħek inkunu salvi u ħielsa minn 
issa u għal dejjem. B’Ibnek. 

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

 


