
It-Tlieta  

Ir-IV ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
1. 
Jum ta’ dejjem mingħajr għabex, 
id-dawl tiegħek qatt ma jonqos; 
dlam u lejl imbiegħda minnek, 
int li ħlaqt id-dawl fil-bidu. 
2. 
Diġà bjad fil-lvant ix-xefaq, 
beda juri l-jum li riesaq, 
u, bil-kewkba ta’ filgħodu, 
sfaru w għebu l-kwiekeb l-oħra. 
3. 
O Mulej, ħallejna friexna 
bla tnikkir, ħa nsebbħu lilek, 
u nroddulek ħajr għax tajtna 
dal-jum ġdid, għall-glorja t’ismek. 
4. 
Tħalliniex inkunu mqarrqa 
minn sbuħit ix-xemx li tidher, 
imma għinna biex nixtiequ 
lilek waħdek, Xemx tas-sewwa. 
5. 
Itfi fina n-nar tal-korla, 
rażżan l-ikel u x-xorb żejjed, 
żommna lkoll matul ħidmietna 
f’għaqda miegħek u bejnietna. 
6. 
Hekk qawwija w sħaħ fil-fehma, 
b’qalb nadifa f’ġisem safi 
nistgħu ngħaddu dil-ġurnata 
b’fedeltà ma’ Kristu Sidna. 

7. 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Lilek, Mulej, irrid ngħanni; irrid nimxi bilgħaqal fit-triq il-perfetta. 



L-Għid: Min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri, dan hu li jidħol fis-saltna tas-
smewwiet, hallelujah. 

Salm 100 (101) 
 
Ngħanni u nxandar it-tjieba u l-ġustizzja; * 
lilek, Mulej, irrid ngħanni. 
Irrid nimxi bilgħaqal fit-triq il-perfetta; * 
meta se tiġi għandi? 

Inġib ruħi b’qalb safja ġewwa dari; * 
ebda ħaġa ħażina ma nżomm quddiem għajnejja. 
Nobgħod ‘il min jagħmel il-ħażen, * 
u ma norbotx qalbi miegħu. 

Qalb imħassra nżommha ‘l bogħod minni; * 
il-ħażin ma rridx naf bih. 
Min iqassas bil-moħbi fuq għajru, * 
lil dan jien neqirdu. 
Min għajnejh merfugħa u qalbu mkabbra, * 
ma nistax inġerrgħu. 

Inżomm għajnejja fuq it-twajbin ta’ l-art, * 
biex dawn joqogħdu miegħi. 
Min jimxi fit-triq il-perfetta, * 
dan hu li jaqdini. 

Ma jgħammarx f’dari min jimxi bil-qerq: * 
ma jżommx quddiemi min jitkellem bil-gideb. 
Għodwa wara l-oħra 
neqred il-ħżiena kollha ta’ l-art, * 
biex inwarrab mill-belt tal-Mulej 
‘il kull min jagħmel il-ħażen. 

Ant. Lilek, Mulej, irrid ngħanni; irrid nimxi bilgħaqal fit-triq il-perfetta. 
Ant. 2 Mulej, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna. 
L-Għid: Ħa jaraw fina l-ġnus is-sinjali tat-tjieba tiegħek, Mulej, hallelujah. 

Kantiku (Dan 3,26.27.29.34-41) 
 
Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna, * 
ta’ min ifaħħrek, u ismek hu msebbaħ għal dejjem. 
Għax int ġust f’dak kollu li għamiltilna, * 
kull ma għamilt hu sewwa. 
Għax dnibna u għamilna l-ħażin * 
meta tlaqna lilek. 

Minħabba f’ismek, Mulej, la titlaqniex għalkollox, * 
la tħassarx il-patt tiegħek, 
la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna, * 



minħabba f’Abraham, il-ħabib tiegħek, 
minħabba f’Iżakk, il-qaddej tiegħek, * 
u minħabba f’Iżrael, il-qaddis tiegħek, 
li lilu kont wegħidt nisel bla għadd, * 
daqs il-kwiekeb tas-sema 
u daqs ir-ramel ta’ xatt il-baħar. 

Għax aħna, Mulej, sirna iżgħar minn kull ġens ieħor, * 
u minħabba dnubietna illum iċċekkinna fid-dinja kollha. 

U bħal issa la hemm iżjed prinċep, * 
la profeta u lanqas mexxej; 
la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju, * 
la għotja u lanqas inċens, 
u lanqas baqa’ mkien 
fejn noffrulek l-ewwel frott tagħna, * 
jew fejn nitolbuk il-ħniena. 

Madankollu, b’qalbna mgħaffġa u ruħna mċekkna, * 
jalla nkunu ningħoġbu quddiemek. 
Qisna b’sagrifiċċju tal-ħruq ta’ ngħaġ u barrin, * 
qisna b’eluf ta’ ħrief imsemmna; 
ħa jkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek, * 
u jalla nimxu għalkollox warajk, 
għax xejn ma jitħawdu * 
dawk li jittamaw fik. 

U issa b’qalbna kollha nimxu warajk, * 
nibżgħu minnek u nfittxu lilek. 

Ant. Mulej, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna. 
Ant. 3 O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek. 
L-Għid: Il-Mulej hu l-kenn tiegħi u l-ħellies tiegħi, hallelujah. 

Salm 143 (144),1-10 
 
Imbierek il-Mulej, il-blata tiegħi, † 
li jħarriġli jdejja għat-taqbida * 
u subgħajja għat-taqtigħa. 
Tjieba tiegħi u qawwa tiegħi, * 
kenn tiegħi u ħellies tiegħi, 
tarka tiegħi, fih jien nistkenn; * 
hu li jrażżan il-popli taħti. 

Mulej, x’inhu l-bniedem biex taħseb fih, * 
jew bin il-bniedem biex tiftakar fih? 
Bħal daqsxejn ta’ nifs hu l-bniedem; * 
bħal dell li jgħaddi huma jiemu. 



Ofroq, Mulej, is-smewwiet tiegħek, u inżel; * 
miss l-għoljiet, u huma jdaħħnu. 
Agħmel il-beraq u xerridhom; * 
faqqa’ s-sajjetti u ħarrabhom. 

Midd idek mill-għoli, * 
aħtafni mill-ilma kotran; 
eħlisni minn id il-barrani, † 
li b’fommu jgħid il-gideb, * 
u b’lemintu jixhed il-qerq. 

O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek, * 
fuq arpa ta’ għaxar kordi ngħannihielek. 
Int li tagħti r-rebħa lis-slaten, * 
li teħles lil David, il-qaddej tiegħek. 

Ant. O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek. 

LEZZJONI QASIRA Is 55, 1 
 
Intom li bikom l-għatx, ejjew għall-ilma; intom ukoll li ma għandkomx flus. 
Ejjew ixtru u kulu b’xejn, inbid u ħalib bla ħlas. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Isma’ leħni, Mulej; * Fi kliemek jien nittama. Isma’. 
V. Sa minn qabel is-sebħ jien nitlob l-għajnuna. * Fi kliemek jien nittama. 
Glorja. Isma’. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Mulej, salvana minn idejn dawk kollha li 
jobogħduna. 

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, salvana minn idejn dawk kollha li 
jobogħduna. 

PREĊI 
 
Alla, tana l-grazzja li f’din l-għodwa noffrulu t-tifħir tagħna, biex jimliena bil-ferħ 
u jqawwina fit-tama. Inqawwu qalbna, mela, u nitolbuh bil-fiduċja: 
Għall-glorja ta’ ismek, Mulej, ismagħna. 
Infaħħruk, o Alla, Missier Sidna Ġesù, is-Salvatur tagħna: 
- niżżuk ħajr għax bih għarraftna u tajtna l-ħajja ta’ dejjem. 
Mulej, agħtina umiltà sinċiera: 
- agħmel li noqogħdu għal xulxin fil-biża’ ta’ Kristu. 
Sawwab l-Ispirtu tiegħek fina, qaddejja tiegħek: 
- għallimna ngħożżu lil xulxin bħal aħwa, b’fehma safja u bla wċuh. 
Int ordnajt lill-bniedem biex jaħdem u jaħkem id-dinja: 
- agħmel li x-xogħol tagħna jiswa għat-tifħir tiegħek u l-qdusija ta’ ħutna. 

Missierna 
Talba 
 
Mulej, kattar fina l-fidi, biex it-tifħir tiegħek ikun perfett fuq fommna u jniżżel 
fuqna bla heda l-grazzji tas-sema. B’Ibnek. 

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

 


