
It-Tnejn  

Ir-IV ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
 
Kristu Alla, xemx ta’ ruħna, 
bid-dawl tiegħek, kbir u qawwi, 
tkeċċi minna l-lejl tal-ħtija, 
u tferraħna b’jum il-grazzja. 
 
Int tassew id-dawl tad-dinja, 
mhux il-kewkba ta’ filgħodu, 
li, bid-dija fietla tagħha, 
tħabbar sbiħ il-jum lill-bniedem; 

.Iżd’int aqwa mix-xmux kollha, 
dawl u jum oħrajn m’hemmx ħliefek, 
int li d-dija tiegħek tinfed 
sa ġol-qiegħ ta’ ruħ il-ħlejjaq. 

Dawl tal-glorja ta’ Missierek, 
ejja fina, bik imliena, 
għax, mingħajr il-grazzja tiegħek, 
dlam u biża’ jaħkmu fuqna. 

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu, 
Sultan twajjeb, jintradd lilek, 
lill-Missier, u lill-Ispirtu 
Difensur u Faraġ tagħna. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Imlejtna sa minn kmieni, Mulej, bit-tjieba tiegħek. 
L-Għid: Ħa tkun fuqna l-grazzja ta’ Alla Sidna, hallelujah. 

Salm 89 (90) 
 
Mulej, int kont għalina * 
kenn minn nisel għal nisel. 
Qabel ma twieldu l-muntanji, † 
qabel ma tnisslu l-art u d-dinja, * 
minn dejjem ta’ dejjem int, o Alla. 

Int treġġa’ l-bnedmin lejn it-trab, * 
u tgħidilhom: “Erġgħu lura, intom bnedmin!” 



Elf sena huma għalik bħall-jum tal-bieraħ, li għadda, * 
jew bħal sahra tal-lejl. 

Int taħsadhom, u jsiru bħal ħolma. * 
Huma bħall-ħaxix li jinbet filgħodu; 
filgħodu jwarrad u jħaddar, *  
filgħaxija jidbiel u jinxef. – 

Ninsabu mifnija bil-qilla tiegħek, * 
mibluha minħabba l-għadab tiegħek. 
Int ġibt quddiem għajnejk ħtijietna, * 
dnubietna l-moħbija fid-dawl ta’ wiċċek. 

Il-jiem kollha tagħna jgħibu minħabba qilltek, * 
jintemmu bħal tnehida s-snin ta’ ħajjitna. 
Żmien ħajjitna hu b’kollox sebgħin sena; * 
l-iżjed tmenin, jekk inkunu f’saħħitna; 
u l-biċċa l-kbira taħbit u niket; * 
malajr jgħaddu, u aħna mmorru magħhom. 

Min jista’ jifhem il-qawwa tal-qilla tiegħek? * 
Min jista’ jqis il-biża’ ta’ l-għadab tiegħek? 
Għalhekk għallimna ngħoddu jiem ħajjitna, * 
sabiex aħna nimxu bilgħaqal. 

Dur lejna, Mulej! Kemm se ddum? * 
Ħenn għall-qaddejja tiegħek. 
Imliena kmieni bit-tjieba tiegħek, * 
biex nifirħu u nithennew ħajjitna kollha. 
Ferraħna daqskemm għakkistna, * 
għas-snin li fihom rajna l-ħsara. 

Ħa jidher għemilek quddiem il-qaddejja tiegħek, * 
u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. 
Ħa tkun fuqna l-grazzja ta’ Alla Sidna! * 
Wettqilna int ix-xogħol ta’ jdejna. 

Ant. Imlejtna sa minn kmieni, Mulej, bit-tjieba tiegħek. 
Ant. 2 Jitla’ minn truf l-art it-tifħir tal-Mulej! 
L-Għid: Id-dlam inbiddlu f’dawl quddiemhom, hallelujah. 

Kantiku (Is 42,10-16) 
 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida; * 
ħa jitla’ minn truf l-art it-tifħir tiegħu! 
Ħa jsebbħu l-baħar u kull ma fih, * 
il-gżejjer u min jgħammar fihom. 

Jerfa’ leħnu d-deżert u l-ibliet tiegħu, * 
l-irħula fejn jgħammru wlied Kedar; 



jgħannulu ferħana dawk li jgħammru f’Selgħa, * 
jgħajtu bil-ferħ fuq il-qċaċet tal-muntanji; 
ħa jagħtu glorja lill-Mulej, * 
u jxandru t-tifħir tiegħu fil-gżejjer. 

Joħroġ il-Mulej bħal wieħed qawwi, * 
u jqanqal bħal gwerrier il-ħeġġa tiegħu; 
jgħajjat għajat b’leħen għoli, * 
ħa juri kontra l-għedewwa l-qawwa tiegħu. 

“Ili ħafna nżomm ruħi sieket, * 
qgħadt bi kwieti u rażżant lili nnifsi. 
Bħal mara fl-uġigħ tal-ħlas se ngħajjat, * 
nonfoħ u nilheġ f’nifs wieħed; 
il-muntanji u l-għoljiet nagħmilhom ħerba, * 
innixxfilhom il-ħdura kollha tagħhom; 
inbiddel ix-xmajjar fi gżejjer, * 
innixxef fejn hemm l-ilma qiegħed. 
Immexxi lill-għomja fi triq li ma jafux biha, * 
mogħdijiet li ma jafuhomx inqabbadhom. 
Id-dlam inbiddlu f’dawl quddiemhom, * 
it-triqat mgħawġa nagħmilhomlhom dritti.” 

Ant. Jitla’ minn truf l-art it-tifħir tal-Mulej! 
Ant. 3 Faħħru isem il-Mulej, intom li qegħdin f’dar il-Mulej. 
L-Għid: Kull ma jogħġbu l-Mulej jagħmlu, hallelujah. 

Salm 134 (135),1-12 
 
Faħħru isem il-Mulej, * 
faħħruh, qaddejja tal-Mulej, 
Intom li qegħdin f’dar il-Mulej, * 
fil-wesgħat ta’ madwar it-tempju ta’ Alla tagħna. 

Faħħru ‘l-Mulej, għax hu tajjeb, * 
għannu lil ismu, għax hu sabiħ. 
Għax għażel il-Mulej ‘il Ġakobb, * 
lil Iżrael, biex ikun il-poplu tiegħu. 

Naf tassew li kbir il-Mulej; * 
fuq l-allat kollha Alla Sidna. 
Kull ma jogħġbu l-Mulej jagħmlu † 
fis-smewwiet u fuq l-art, * 
fil-baħar u f’qiegħ l-ibħra kollha. 
Hu jtella’ s-sħab minn truf l-art, † 
jibgħat il-beraq u x-xita, * 
joħroġ l-irjieħ mill-imħażen tiegħu. 

Hu darab l-ulied il-kbar ta’ l-Eġittu, * 
kemm bnedmin u kemm bhejjem. 



Sinjali u għeġubijiet għamel f’nofsok, Eġittu, * 
u laqtu l-Fargħun u l-qaddejja tiegħu kollha. 
Hu darab ġnus bla għadd, * 
u qered slaten qawwija. 
Qered ‘il Siħon, sultan ta’ l-Amurrin, † 
lil Għog, sultan ta’ Basan, * 
u s-saltniet kollha ta’ Kangħan. 
U l-art tagħhom qassamha b’wirt, * 
b’wirt lil Iżrael, il-poplu tiegħu. 

Ant. Faħħru isem il-Mulej, intom li qegħdin f’dar il-Mulej. 

LEZZJONI QASIRA Ġudit 8, 25-27 
 
Niżżu ħajr lill-Mulej, Alla tagħna, li qiegħed iġarrabna, bħalma għamel ma’ 
missirijietna. Ftakru x’għamel ma’ Abraham, u kemm ġarrab lil Iżakk, xi ġralu 
Ġakobb. Bħalma għadda lilhom min-nar biex jara fejn kienet qalbhom, hekk 
issa qiegħed jagħmlilna l-Mulej, mhux biex jikkastigana, għax hu jsawwat lil 
min hu qrib lejh biex iwiddbu. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej; * Jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. 
Għannu. 
V. Għannulu għanja ġdida. * Jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. Glorja. 
Għannu. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Imbierek il-Mulej, għax ġie jżurna u ħelisna. 

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 Imbierek il-Mulej, għax ġie jżurna u ħelisna. 

PREĊI 
 
Kristu jisma’ lil dawk li jittamaw fih u jsalvahom. Nerfgħu leħinna lejh u 
nistqarrulu: 
Infaħħruk, Mulej, tama tagħna. 
Int, għani fil-ħniena, ilqa’ r-radd ta’ ħajr tagħna: 
- infaħħruk għall-imħabba kbira li biha ħabbejtna. 
Inti l-ħin kollu taħdem fid-dinja ma’ Missierek: 
- ġedded kollox bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu. 
Iftħilna għajnejna, lilna u lil ħutna: 
- biex illum naraw l-għeġubijiet tiegħek. 
Agħtina l-għajnuna biex illum nagħtuk is-servizz li għalih sejjaħtilna: 
- agħmel li lil ħutna namministrawlhom il-grazzja tiegħek li hi ta’ kull xorta. 

Missierna 
Talba 
 
O Alla, int ħallejt l-art f’idejn il-bnedmin biex iħarsuha u jaħdmuha, u ħlaqt ix-
xemx biex taqdihom; agħtina l-grazzja li llum inħabirku minn qalbna għall-
glorja tiegħek u għall-ġid tal-proxxmu tagħna. B’Ibnek. 

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

 


