
Il-Ħamis  

Ir-IV ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
1. 
Issa li l-Mulej bagħtilna 
dil-ġurnata, għotja tiegħu, 
nitolbuh biex jieqaf magħna 
u jħarisna f’kull ma nagħmlu. 

2. 
Jgħinna nrażżnu sewwa lsienna 
jekk inħossu x-xewk tal-ħajja; 
ma nħallux li l-frugħa taqbad 
ħars għajnejna fix-xbiek tagħha. 

3. 
Jibqgħu nodfa ħsibijietna, 
ħielsa mill-bluhat qarrieqa; 
it-trażżin fix-xorb u l-ikel, 
jitfi x-xegħla tas-suppervja. 

4. 
Alla jtina l-grazzja ntemmu 
dil-ġurnata bil-qdusija, 
biex il-lejla b’qalb ferħana 
niżżu ħajr lit-tjieba tiegħu. 

5. 
Glorja lill-Missier, lill-Iben, 
lill-Ispirtu s-Santu, Alla: 
bħalma msebbaħ kien mill-bidu, 
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, Mulej. 
L-Għid: F’ġieħ ismek, Mulej, agħtini l-ħajja, hallelujah. 

Salm 142 (143),1-11 
 
Mulej, isma’ t-talba tiegħi, † 
agħtini widen, nitolbuk bil-ħniena; * 
weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. 



Tressaqx għall-ħaqq lill-qaddej tiegħek, * 
għax ebda bniedem ma hu ġust quddiemek. 

Għax l-għadu għamel għalija, * 
ma’ l-art tefagħni taħt riġlejh: 
fid-dlam xeħetni ngħammar, * 
bħal min imut għal dejjem. 
Ruħi tinfena minn ġewwa, * 
qalbi titniehed ġewwa fija. 
Niftakar fiż-żmien l-imgħoddi, † 
naħseb f’kull ma int għamilt, * 
għemil idejk dejjem fi ħsiebi. 

Lejk immidd idejja, * 
ruħi bħal art bilgħatx tixtieqek. 

Fittex weġibni, Mulej! * 
Ruħi tinsab bla saħħa. 
La taħbix wiċċek minni, * 
li ma nkunx bħal min nieżel għall-qabar. 
Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, * 
għax fik jien nittama. 
Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi, * 
għax lejk jien nerfa’ ruħi. 

Eħlisni mill-għedewwa, Mulej, * 
għax inti l-kenn tiegħi. 
Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek, 
għax int Alla tiegħi. * 
L-ispirtu tajjeb tiegħek imexxini fuq art watja. 

F’ġieħ ismek, Mulej, agħtini l-ħajja, * 
oħroġni mil-għawġ minħabba l-ġustizzja tiegħek. 

Ant. Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, Mulej. 
Ant. 2 Il-Mulej jifrex fuq Ġerusalemm is-sliem bħal xmara. 
L-Għid: Għad nerġa’ narakom, u qalbkom tifraħ, hallelujah. 

Kantiku (Is 66,10-14a) 
 
Ifirħu lil Ġerusalemm, u thennew biha, * 
intom ilkoll ħbieb tagħha! 
Aqbżu bil-ferħ, intom ilkoll * 
li qsamtu swied il-qalb magħha! 
Hekk intom terdgħu u tixbgħu * 
minn sider il-faraġ tagħha; 
terdgħu u titgħaxxqu * 
minn sider is-sebħ tagħha. 



Għax dan jgħid il-Mulej: † 
“Arani! Se nifrex fuqha s-sliem bħal xmara * 
u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus. 
It-trabi tagħha fuq id-dirgħajn jintrefgħu, * 
u jżiegħlu bihom fuq l-irkubbtejn. 

Bħalma omm tfarraġ lil binha, † 
hekk jiena nfarraġ lilkom, * 
u f’Ġerusalemm titfarrġu.” 

Taraw u tifraħ qalbkom,* 
u għadamkom bħal ħaxix iħaddar. 

Ant. Il-Mulej jifrex fuq Ġerusalemm is-sliem bħal xmara. 
Ant. 3 Hu ħelu u xieraq it-tifħir ta’ Alla tagħna. 
L-Għid: Jibni ‘l Ġerusalemm il-Mulej, u jfejjaq il-qlub maqsuma, hallelujah. 

Salm 146 (147A) 
 
Faħħru l-Mulej, † 
għax tajjeb li tgħanni lil Alla tagħna; * 
għax ħelu u xieraq it-tifħir tiegħu. 

Jibni ‘l Ġerusalemm il-Mulej, * 
jiġma’ l-imxerrdin ta’ Iżrael. 
Hu jfejjaq il-qlub maqsuma, * 
u jorbot il-ġrieħi tagħhom. 
Hu jgħodd in-numru tal-kwiekeb; * 
kollha jsejħilhom b’isimhom. 
Kbir Sidna l-Mulej, u ta’ qawwa kbira; * 
bla tarf id-dehen tiegħu. 
Jerfa’ l-imsejknin il-Mulej, * 
u jniżżel sa l-art il-ħżiena. 

Għannu lill-Mulej innu ta’ radd il-ħajr; * 
doqqu fuq l-arpa lil Alla tagħna. 
Hu li jiksi bis-sħab is-smewwiet, † 
iħejji għall-art ix-xita, * 
u jnibbet il-ħaxix fuq l-għoljiet. 
Hu jipprovdi lill-bhejjem l-għalf tagħhom, * 
u lill-frieħ taċ-ċawl meta jgħajtu. 
Ma jitgħaxxaqx bis-saħħa taż-żiemel, * 
anqas b’riġlejn in-nies b’saħħithom. 
Jitgħaxxaq il-Mulej b’min għandu l-biża’ tiegħu, * 
u b’min jittama fit-tjieba tiegħu. 

Ant. Hu ħelu u xieraq it-tifħir ta’ Alla tagħna. 

 
LEZZJONI QASIRA Rum 8,18-21 



 
It-tbatijiet ta’ issa ma għandhom xejn x’jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher 
fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew imxennqa d-dehra ta’ wlied Alla; għax 
il-ħolqien jinsab taħt il-frugħa, mhux minn rajh iżda minħabba dak li xeħtu 
taħtha, bit-tama li l-ħlejjaq huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-
taħsir, u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta’ wlied Alla. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Sa minn kmieni filgħodu, * Naħseb fuqek, Mulej. Sa minn. 
V. Għax int kont għajnuna għalija. * Naħseb fuqek, Mulej. Glorja.  
Sa minn. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Mulej, għarraf lill-poplu tiegħek bis-salvazzjoni, u 
agħtina l-maħfra ta’ dnubietna. 

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, għarraf lill-poplu tiegħek bis-salvazzjoni, u 
agħtina l-maħfra ta’ dnubietna. 



PREĊI 
 
Infaħħru lil Alla, li hu waħdu s-salvatur tal-poplu tiegħu, u minn qalbna 
ngħidulu: 
Mulej, inti l-ħajja tagħna. 
O Alla Missier, inti tajtna twelid ġdid li jwassalna għal tama ħajja bil-qawmien 
ta’ Ġesù Kristu mill-imwiet: 
- aħna nberkuk, Missier, għal din il-ħniena kbira tiegħek. 
Int ħlaqt il-bniedem fuq ix-xbieha tiegħek u ġeddidtu fi Kristu: 
- agħmel li nieħdu sura xbieha ta’ Ibnek. 
Biegħed minn qlubna, Mulej, is-susa ta’ l-għira u tal-mibegħda: 
- sawwab fihom l-imħabba bl-Ispirtu s-Santu mogħti lilna. 
Ipprovdi llum ix-xogħol lill-ħaddiema u l-ħobż lil min hu bil-ġuħ: 
- henni lill-imnikktin u agħti l-grazzja u s-saħħa lil kulħadd. 

Missierna 
 
Talba 
 
Agħtina grazzja, Mulej, li nagħrfu sewwa l-misteru tas-salvazzjoni tagħna, u 
agħmel li nkunu meħlusa minn idejn l-għedewwa tagħna, biex naqduk bil-
fedeltà u bla biża’ tul ħajjitna kollha. B’Ibnek. 

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

 


