
It-Tlieta  

It-III gimgha tas-salterju

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

INNU 
1. 
Iż-żerniq fi ġmielu jħabbar 
tlugħ ix-xemx, u l-għodwa jsejjaħ; 
diġà beda d-dawl imewweġ 
u bl-ilwien ilibbes kollox. 
2. 
Kristu, xemx li dejjem twassal 
dawlek ħaj fl-ispirtu tagħna, 
lilek ngħannu kull filgħodu, 
għax għalik imxennqa ruħna. 
3. 
Int l-għerf safi ta’ Missierek, 
il-Verb tiegħu li bik tqassam 
b’ordni w ġmiel il-ħolqien kollu, 
b’kull ma fih, tassew ta’ l-għaġeb. 
4. 
Għinna tul ħajjitna nimxu 
bħal ulied id-dawl, bla nieqfu, 
ħalli nxandru w nuru l-grazzja 
tal-Missier bl-għemil, bl-imġiba. 
5. 
Joħroġ safi minn xufftejna 
kull ma t-tjieba tnissel f’qalbna, 
biex madwarna nxerrdu l-hena, 
li hu l-frott sabiħ tal-veru. 
6. 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Urejt imħabbtek, Mulej, lejn artek; neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek. 
L-Għid: Mulej, int terġa’ tagħtina l-ħajja biex il-poplu tiegħek jifraħ bik, 
hallelujah. 
 
Salm 84 (85) 
 
Urejt imħabbtek, Mulej, lejn artek; * 
reġġajt ‘il Ġakobb lura mill-jasar. 



Neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek; * 
ħfirtilhom dnubiethom kollha. 
Reġġajt lura l-qilla tiegħek; * 
taffejt is-saħna tal-korla tiegħek. 

Reġġagħna għal li konna, Alla tas-salvazzjoni tagħna, * 
warrab minn fuqna l-qilla tiegħek. 
Se tibqa’ għal dejjem tinkorla għalina? * 
Se tibqa’ għal dejjem tagħdab kontrina? 
Mhux int li terġa’ tagħtina l-ħajja, * 
biex jifraħ bik il-poplu tiegħek? 
Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 
u s-salvazzjoni tiegħek agħtina. 

Ħa nisma’ xi jgħid Alla: * 
il-Mulej is-sliem ixandar 
għall-poplu u l-ħbieb tiegħu, * 
u għal dawk li jafdaw fih. 
Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu † 
għal dawk li jibżgħu minnu, * 
biex jgħammar is-sebħ f’artna. 

It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, * 
il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. 
Il-fedeltà mill-art tinbet, * 
u l-ġustizzja mis-sema tixref. 

Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu, * 
u artna tagħti l-frott tagħha. 
Il-ġustizzja quddiemu timxi, * 
u s-sliem fuq il-passi tiegħu. 

Ant. Urejt imħabbtek, Mulej, lejn artek; neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek. 
Ant. 2 Ruħi billejl tixtieqek, ifittxek bil-ħerqa l-ispirtu tiegħi ġewwa fija. 
L-Għid: Ittamajt fil-Mulej, u tani s-sliem, hallelujah. 

Kantiku (Is 26,1-4.7-9.12) 
 
Għandna belt qawwija, * 
bnielha swar u ħitan għas-salvazzjoni tagħna. 
Iftħu l-bibien, biex jidħol * 
poplu ġust li jżomm is-sewwa. 
Il-fehma tiegħu sħiħa; * 
inti ssaħħaħlu s-sliem, għax fik ittama. 
Ittamaw fil-Mulej għal dejjem ta’ dejjem * 
għax il-Mulej hu l-blata ta’ dejjem.  

It-triq tal-ġust hi dritta; * 
lill-ġust int twittilu l-mogħdija. 
Fi triq il-ġudizzji tiegħek aħna nistennewk Mulej: * 



ismek u t-tifkira tiegħek huma x-xewqa tar-ruħ. 
Ruħi billejl tixtieqek, * 
ifittxek bil-ħerqa l-ispirtu tiegħi ġo fija. 
għax meta jingħarfu fuq l-art il-ġudizzji tiegħek, * 
kull min jgħammar fid-dinja jitgħallem is-sewwa. 

Mulej, int tagħtina s-sliem, * 
għax kull għemil tagħna għamiltu int għalina. 

Ant. Ruħi billejl tixtieqek, ifittxek bil-ħerqa l-ispirtu tiegħi ġo fija. 
Ant. 3 Dawwar, Mulej, għal fuqna d-dija ta’ wiċċek. 
L-Għid: Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ, għax l-art tat il-frott tagħha, 
hallelujah. 

Salm 66 (67) 
 
Iħenn għalina Alla, u jberikna; * 
idawwar għal fuqna d-dija ta’ wiċċu! 
Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, * 
fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 
ifaħħruk il-popli kollha. 
Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ, † 
għax trieġi l-popli bis-sewwa, * 
u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. – 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 
ifaħħruk il-popli kollha. 
L-art tat il-frott tagħha; * 
iberikna Alla, Alla tagħna! 
Iberikna Alla, u tibża’ minnu * 
l-art kollha, minn tarf għall-ieħor! 

Ant. Dawwar, Mulej għal fuqna d-dija ta’ wiċċek. 

LEZZJONI QASIRA 1 Ġw 4,14-15 
 
Aħna rajna, u nagħtu xhieda, li l-Missier bagħat lil Ibnu biex ikun is-Salvatur 
tad-dinja. Kull min jistqarr li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla, Alla jgħammar fih, u hu 
f’Alla. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Alla tiegħi hu l-għajnuna tiegħi: * Jien fih nittama. Alla. 
V. Hu l-kenn u s-salvazzjoni tiegħi, * Jien fih nittama. Glorja. Alla. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Il-Mulej waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni, 
bħalma kien wiegħed b’fomm il-profeti 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 waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni, 
bħalma kien wiegħed b’fomm il-profeti tiegħu. 

PREĊI 
 
Kristu kiseb poplu ġdid bis-saħħa ta’ demmu. Nadurawh, u bil-ħrara kollha 
ngħidulu: 
Mulej, ftakar fil-poplu tiegħek. 
Sultan u feddej tagħna, ilqa’ t-tifħir li l-Knisja tiegħek qiegħda toffrilek f’din l-
għodwa: 
- għallimha tagħti glorja bla heda lill-kobor tiegħek. 
F’idejk nintelqu, Mulej, għax inti t-tama u l-qawwa tagħna: 
- tħalli qatt li jkollna għax ninfixlu. 
Ara kemm aħna dgħajfa u fittex għinna: 
- mingħajrek ma għandna ħila ta’ xejn. 
Ftakar, Missier twajjeb, fil-foqra u l-abbandunati: 
- agħmel li din il-ġurnata ma tkunx ta’ piż għalihom, imma ta’ faraġ li 
jhennihom. 



Missierna 
 
Talba 
 
O Alla li tista’ kollox, il-ħolqien tiegħek hu kollu ġmiel u tajjeb; agħtina li nibdew 
dan il-jum f’ismek bil-ferħ, u li ntemmuh kollu b’għemejjel ta’ mħabba għalik u 
għal ħutna. B’Ibnek. 

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

 


