
Is-Sibt  

Ir-IV ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
1. 
Reġa’ fuqna d-dawl, jum ieħor: 
niżżu ħajr bil-ferħ lil Alla, 
u nfaħħruh, għax għoġbu jtina 
din il-grazzja b’Ibnu Sidna. 
2. 
Permezz tiegħu l-kobor t’Alla 
tana l-lejl u l-jum fid-dinja: 
ħin ta’ dlam biex fih nistrieħu, 
ħin ta’ dawl biex naħdmu bieżla. 
3. 
Iżd’għalih m’hemmx ħin u ieħor, 
jaħdem dejjem, qatt m’hu wieqaf; 
ebda dlam jew dell madwaru, 
għaliex huwa d-dawl ta’ dejjem. 
4. 
Jalla ngħaddu dil-ġurnata 
f’ħidma wtieqa, nfittxu l-glorja 
tal-Missier, ħa nogħġbu ‘l Kristu, 
mimlijin bl-Ispirtu s-Santu. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Tajjeb li ngħannu lil ismek, Mulej, u nxandru filgħodu t-tjieba tiegħek. 
L-Għid: Kemm huma kbar, Mulej, l-għemejjel tiegħek, hallelujah. 

Salm 91 (92) 
 
Tajjeb li nfaħħru l-Mulej, * 
li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli. 
Inxandru filgħodu t-tjieba tiegħek, * 
u billejl il-fedeltà tiegħek. 
fuq l-għaxar kordi u fuq l-arpa, * 
u bid-daqq taċ-ċetra. 
Għax inti, Mulej, ferraħtni b’għemilek; * 
għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ. 

Kemm huma kbar , Mulej, l-għemejjel tiegħek, * 
kemm huma għolja ħsibijietek! 
Il-bniedem bla moħħ ma jagħrafhomx, * 
u l-iblah ma jifhimhomx. 



Imqar jekk iħaddru bħal ħaxix il-ħżiena, * 
u jwarrdu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, 
ilkoll għad jinqerdu għal dejjem; * 
imma inti, Mulej, għal dejjem fl-għoli. 

Għax l-għedewwa tiegħek, Mulej † 
l-għedewwa tiegħek jintilfu; * 
jitferrxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. 
Imma lili daqs gendus saħħaħtni, * 
żejt ifuħ sawwabtli fuqi. 
Għajnejja jaqgħu fuq l-għedewwa tiegħi, * 
widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. 

Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, * 
bħal ċedru tal-Libanu jikber. 
Imħawlin f’dar il-Mulej, * 
iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta’ Alla tagħna. 
Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu, * 
kollhom ħajja u ħdura, 
biex ixandru li ġust hu l-Mulej, il-blata tiegħi, * 
u ebda qerq ma jinsab fih. 

Ant. Tajjeb li ngħannu lil ismek, Mulej, u nxandru filgħodu t-tjieba tiegħek. 
Ant. 2 Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. 
L-Għid: Inroxx fuqkom ilma safi, hallelujah. 

Kantiku (Eżek 36,24-28) 
 
Jien neħodkom minn fost il-ġnus, † 
u niġmagħkom mill-artijiet kollha, * 
u nerġa’ ndaħħalkom f’artkom. 
U nroxx fuqkom ilma safi, † 
u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, * 
mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. 

U nagħtikom qalb ġdida, * 
u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. 
U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel * 
u nagħtikom qalb tal-laħam. 
U nqiegħed ruħi ġo fikom, † 
u nagħmel li timxu skond il-kmandamenti tiegħi * 
u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. 

U tgħammru fl-art li tajt lil missirijietkom, † 
u intom tkunu l-poplu tiegħi, * 
u jiena nkun Alla tagħkom. 

Ant. Nagħtikom qalb ġdida, u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. 
Ant. 3 Mulej, is-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib. 
L-Għid: Kollox tagħkom, u intom ta’ Kristu, u Kristu ta’ Alla, hallelujah. 



Salm 8 
 
Mulej, Sid tagħna, * 
kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 
Int qegħedt is-sebħ tiegħek * 
’il fuq mis-smewwiet. 
Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih * 
fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib; 
Int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, * 
biex iġġib fix-xejn l-għadu u ‘l min iqum kontrik. 

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, * 
il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom! 

X’inhu l-bniedem biex tiftakar fih, * 
bin il-bniedem, biex taħseb fih? 

Ftit inqas mill-allat għamiltu, † 
bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, * 
qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta’ jdejk! 

Kollox taħt riġlejh qegħedtlu: * 
in-ngħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri; 
l-għasafar ta’ l-ajru u l-ħut tal-baħar, * 
dak kollu li jterraq fil-baħar. 

Mulej, Sid tagħna, * 
kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 

Ant. Mulej, is-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib. 

LEZZJONI QASIRA 2 Pt 3,13-14 
 
Aħna, li ħadna l-wegħda tal-Mulej, nistennew li jiġu smewwiet ġodda u art 
ġdida, li fihom tgħammar il-ġustizzja. Għalhekk, għeżież, waqt li tistennew dan 
kollu, fittxu li tkunu bla tebgħa u bla għajb quddiemu, biex tinstabu fis-sliem. 
Is-sabar ta’ Sidna qisuh bħala għajnuna għas-salvazzjoni. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Jifirħu xufftejja, * Jien u ngħannilek. Jifirħu. 
V. U lsieni jxandar il-ġustizzja tiegħek. * Jien u ngħannilek. Glorja. Jifirħu. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. 

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 Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. 

PREĊI 
Alla, permezz ta’ Ibnu, mela d-dinja bit-tama u taha l-ħajja. Nadurawh, u bl-
umiltà kollha nitolbuh: 
Mulej, ismagħna. 
Mulej, Missier il-ħlejjaq kollha, inroddulek ħajr ta’ din il-ġurnata ġdida li tajtna: 
- agħmel li ngħadduha f’għaqda ma’ Kristu għat-tifħir u l-glorja 
tiegħek. 
Int xerridt f’qalbna l-fidi, it-tama u l-imħabba: 
- ibqa’ ħarishom dejjem fina. 
Mulej, ħa jkunu għajnejna dejjem merfugħa lejk: 
- biex b’ħeġġa kbira nwieġbu għas-sejħa tiegħek. 
Begħedna mit-tnassis u l-ġibdiet tal-ħażen: 
- ħarisna mit-tfixkil fil-mixi tagħna. 

Missierna 
Talba 
 
O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, inti d-dawl sabiħ u veru, inti l-jum li qatt ma 
jgħib; lejk induru f’din l-għodwa ġdida, u nitolbuk biex tkeċċi minna d-dlamijiet 
ta’ kull ħażen, u ddawwalna minn issa bid-dija tal-miġja tiegħek. B’Ibnek. 



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

 


