
L-Erbgħa 

It-III gimgha tas-salterju

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

INNU 
1. 
Qed jinħall id-dlam li jistor 
fis-sigħat tal-lejl il-ħlejjaq; 
dawl il-jum qiegħed isebbaħ 
kullimkien bil-bjuda tiegħu. 
2. 
U bħal swaba’ twal u rotob 
‘l hawn u ‘l hinn jinfirxu r-raġġi; 
tfiġġ ix-xemx fil-ħmura w tixħet 
mant ta’ dija fuq ir-raba’. 
3. 
Hekk, fis-sliem u l-barka t’Alla, 
jgħib id-dlam tal-qerq minn moħħna, 
minn fuq qalbna s-sħab jiċċarrat, 
u fid-dawl tal-grazzja nimxu. 
4. 
Sabiex miegħek biss ningħaqdu, 
Kristu Sidna b’fehma safja: 
u kuljum inħossu l-qawwa 
tal-ġid kbir li tagħmel magħna 
5. 
Ejja żurna w iddi fina 
kull filgħodu bid-dawl tiegħek: 
keċċi d-dell tal-mewt minn ruħna, 
ħa nimtlew bil-ferħ tal-ħajja. 
6. 
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi. 
L-Għid: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej, hallelujah. 

Salm 85 (86) 
 
Agħtini widen, Mulej, u weġibni, * 
għaliex jiena msejken u fqajjar. 



Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb, * 
salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama. 

Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi, * 
għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. 
Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, * 
għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi. 
Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, * 
kollok tjieba għal kull min isejjaħlek. 

Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, * 
isma’ l-leħen ta’ l-ilfiq tiegħi. 
F’jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, * 
għax inti żgur tweġibni. 

Ħadd m’hu bħalek, fost l-allat, Mulej, * 
u xejn bħall-għemil tiegħek. 
Il-ġnus kollha, li għamilt, 
jiġu jinxteħtu quddiemek, * 
u jsebbħu ismek, Sidi. 
Għax kbir int, u għemejjel ta’ l-għaġeb tagħmel; * 
int waħdek Alla! 

Urini, Mulej, triqatek, † 
biex nimxi fis-sewwa tiegħek; * 
agħtini qalb waħda, biex ikolli l-biża’ ta’ ismek. 
B’qalbi kollha niżżik ħajr, Mulej Alla tiegħi, * 
u nsebbaħ ismek għal dejjem. 
Għax kbira hi t-tjieba tiegħek miegħi, * 
int ħlistni minn qiegħ l-imwiet. – 

O Alla nies kburin qamu għalija, † 
ġemgħa nies qawwija jonsbuli ħajti; * 
huma nies li ma jagħtux kasek. 
Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb, * 
iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà. 
Ħares lejja, u ħenn għalija, † 
agħti qawwa lill-qaddej tiegħek, * 
salva l-iben tal-qaddejja tiegħek. 

Urini sinjal ta’ tjubitek, † 
ħa jaraw u jitħawdu l-għedewwa tiegħi; * 
għax int, Mulej, tgħinni u tfarraġni. 

Ant. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi. 
Ant. 2 Hieni l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt. 
L-Għid: Iħarsu għajnejna lejn is-sultan fi ġmielu, hallelujah. 

Kantiku (Is 33,13-16) 
 



Intom li fil-bogħod tinsabu, * 
isimgħu jien x’għamilt; 
intom li qegħdin fil-qrib, * 
kunu afu s-setgħa tiegħi. 
Il-ħatja f’Sijon twerwru, * 
fuq il-ħżiena waqa’ l-biża’. 
Min minna se joqgħod ma’ nar qerriedi? * 
Min minna se joqgħod ma’ nirien dejjem iħeġġu? 

Min jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt, * 
min jistmerr il-qligħ li jinkiseb bil-qerq, 
min iwarrab idejh mir-rigali ta’ min irid jixtrih, * 
min isodd widnejh biex ma jismax b’tixrid ta’ dmija, 
min jagħlaq għajnejh * 
biex ma jarax il-ħażen. 

Dan jgħammar fl-għoli, * 
fortizzi taż-żonqor il-kenn tiegħu. 
Il-ħobż tiegħu jsibu, * 
u l-ilma qatt ma jonqsu. 

Ant. Hieni l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt. 
Ant. 3 Għajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan. 
L-Għid: Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna, hallelujah. 

Salm 97 (98) 
 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida, * 
għax għamel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb. 

Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu, * 
u d-driegħ imqaddes tiegħu. 
Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, * 
f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. 
Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu * 
mal-poplu ta’ Iżrael. 
L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, * 
rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna. 

Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, * 
infexxu fl-għana, ifirħu u għannu! 
Għannu lill-Mulej biċ-ċetra, * 
biċ-ċetra u bil-ħlewwa ta’ l-għana, 
bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti; * 
għajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan! 

Ħa jriegħed il-baħar u kull ma fih, * 
id-dinja u kull ma jgħammar fiha. 
Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom, * 
u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ 



quddiem il-Mulej, għax ġej * 
biex jagħmel ħaqq mill-art; 
hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, * 
u mill-popli bis-sewwa. 

Ant. Għajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan. 

LEZZJONI QASIRA Ġob 1,21; 2,10b 
 
Għeri ħriġt minn ġuf ommi, għeri nerġa’ mmur hemm. Il-Mulej tani u l-Mulej 
ħadli; kif għoġob lill-Mulej, hekk sar: ikun imbierek isem il-Mulej. Nilqgħu t-
tajjeb mingħand Alla, u l-ħażin ma nilqgħuhx? 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Iġbidli qalbi, o Alla, * Biex inħares il-preċetti tiegħek. Iġbidli. 
V. Bil-kelma tiegħek agħtini l-ħajja. * Biex inħares il-preċetti tiegħek. Glorja. 
Iġbidli. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Agħmel ħniena magħna, Mulej, u ftakar fil-patt 
qaddis tiegħek. 

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 Agħmel ħniena magħna, Mulej, u ftakar fil-patt 
qaddis tiegħek. 

PREĊI 
 
Kristu ta lilu nnifsu għall-Knisja, u jmantniha u jieħu ħsiebha. Nitolbuh għaliha 
u ngħidulu: 
Mulej, ħares lill-Knisja tiegħek. 
Ragħaj tal-Knisja tiegħek, aħna nberkuk talli żammejtna ħajjin sa llum u tajtna 
d-dawl ta’ din il-ġurnata: 
- agħmel li nroddulek ħajr għal dawn id-doni sbieħ tiegħek. 
Ixħet ħarsa ħanina lejn il-merħla tiegħek li int ġbart f’ismek: 
- tħalli ‘l ħadd jintilef minn dawk li Missierek tak. 
Mexxi l-Knisja fit-triq tal-kmandamenti tiegħek: 
- agħtiha l-Ispirtu s-Santu biex iwettaqha fil-fedeltà miegħek. 
Għajjex lill-Knisja bil-kelma u l-ħobż tiegħek: 
- qawwiha bis-saħħa ta’ dan l-ikel biex tibqa’ miexja ferħana warajk. 

Missierna 
 
Talba 
 
Fit-tjieba tiegħek, Mulej, dawwal is-sensi tagħna bid-dija ta’ qdusitek, biex 
ngħixu dejjem miegħek f’rabta ta’ mħabba, int li ħlaqtna bl-għerf u qiegħed 
iżżommna bil-providenza tiegħek. B’Ibnek. 

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

 


