
L-Erbgħa 

Ir-IV ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
1. 
Meta frixt, Mulej, il-medda 
tas-smewwiet, bid-dawl żejjinthom: 
ridt li x-xemx bi nhar twennisna, 
u dawwalt il-lejl bil-qamar. 
2. 
Issa l-lejl diġà ħalliena, 
tielgħa x-xemx għall-ġirja tagħha 
tqanqal fina saħħa ġdida 
sabiex nerġgħu naqbdu l-ħidma. 
3. 
Xieraq, mela, li fil-bidu 
tal-ġurnata nfaħħru lilek, 
o Missier ħanin, li tfawwar 
qalb uliedek bis-sliem tiegħek. 
4. 
Mit-tfixkil illum warrabna, 
żomm fid-dritt l-ispirtu tagħna, 
għinna nibqgħu dejjem nodfa 
f’kull ma naħsbu, ngħidu w nagħmlu. 
5. 
Bħalma x-xemx iżżid is-sirġa 
hekk titqawwa fina l-fidi 
aktar soda ssir it-tama, 
w iżjed jikbes nar l-imħabba. 
6. 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Qalbi mħejjija biex tfaħħrek, Alla tiegħi. 
L-Għid: Ogħla ‘l fuq mis-smewwiet kollha, o Alla, hallelujah. 

Salm 107 (108) 
 
Sħiħa qalbi, o Alla! * 
Ħa ngħanni u ninseġ għanja: 



Qum, ruħ tiegħi, qum, arpa u ċetra! * 
Ħa nqajjem sbiħ il-jum! 

Infaħħrek, Mulej, fost il-popli, * 
ngħannilek fost il-ġnus; 
għax m’ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek, * 
sas-sħab il-fedeltà tiegħek. 

Ogħla ‘l fuq mis-smewwiet, o Alla! * 
Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha, 
biex ikunu meħlusa l-għeżież tiegħek; * 
għinna bil-leminija tiegħek u weġibna! 

Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu: † 
“Ferħan nieħu b’sehmi lil Sikem, * 
nagħmel oqsma mill-wied ta’ Sukkot. 
Tiegħi hu Gilgħad, tiegħi Manasse, † 
Efrajm hu l-elmu ta’ rasi, * 
u Ġuda x-xettru tiegħi. 
Moab lenbija fejn ninħasel, † 
fuq Edom inqiegħed il-qorq tiegħi, * 
fuq Filistja nifraħ rebbieħ!” 

Min se jwassalni sal-belt bis-swar? * 
Min se jeħodni sa Edom? 
Mhux int, o Alla, li warrabtna, * 
u li m’għadekx toħroġ ma’ l-eżerċtu tagħna? 
Agħtina l-għajnuna kontra l-għadu; * 
għax xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem. 
Bl-għajnuna ta’ Alla nuru ħilitna; * 
hu li jisħaq l-għedewwa tagħna. 

Ant. Qalbi mħejjija biex tfaħħrek, Alla tiegħi. 
Ant. 2 Il-Mulej libbisni bi lbies is-salvazzjoni u l-ġustizzja. 
L-Għid: Il-Mulej inibbet il-ġustizzja u t-tifħir quddiem kollha kemm huma l-
ġnus, hallelujah. 

Kantiku (Is 61,10-62,5) 
 
Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, * 
taqbeż bil-ferħ ruħi b’Alla tiegħi. 

Għax hu libbisni bi lbies is-salvazzjoni, * 
bil-mantar tal-ġustizzja għattieni, 
bħal għarus imżejjen b’kuruna, * 
bħal għarusa tlellex bil-ġawhar tagħha. 

Bħalma l-art tnibbet l-inbiet, * 
bħalma l-ġnien inibbet il-miżrugħ fih, 



hekk il-Mulej inibbet il-ġustizzja * 
u t-tifħir quddiem kollha kemm huma l-ġnus. 

Minħabba f’Sijon ma nehdiex, * 
minħabba f’Ġerusalemm ma niskotx. 
Bħal dija għad tfeġġ il-ġustizzja tagħha, * 
bħal torċa għad taqbad is-salvazzjoni tagħha. 
Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus, * 
u s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha. 
B’isem ġdid għad isejħulek, * 
isem li għad jagħżlu fomm il-Mulej. 
Għad tkun kuruna ta’ ġmiel f’id il-Mulej, * 
u dijadema ta’ sultan f’id Alla tiegħek. 

Ma jgħidulekx aktar “il-mitluqa”, * 
anqas lil artek ma jsejħulha aktar “l-imħarbta”. 
Lilek għad isejħulek “għaxqti fiha”, * 
u lil artek għad isejħulha “għarusa”; 
għax l-għaxqa tal-Mulej fik; * 
u artek għad titgħarras. 

Bħalma għarus jitgħarras xebba, * 
hekk jitgħarrsek il-Bennej tiegħek; 
u bħalma l-għarus jitgħaxxaq b’għarustu, * 
hekk jitgħaxxaq bik Alla tiegħek. 

Ant. Il-Mulej libbisni bi lbies is-salvazzjoni u l-ġustizzja. 
Ant. 3 Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha. 
L-Għid: Il-Mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek, Sijon, hallelujah. 

Salm 145 (146) 
 
Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej! † 
Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha; * 
ngħanni lil Alla tiegħi kemm indum ħaj. 

La tittamawx fil-kbarat, * 
għax il-bniedem ma jsalvakomx. 
Malli toħroġ ruħu, lejn l-art jerġa’ jmur: * 
jintemmu dakinhar ħsibijietu. 

Hieni min f’Alla ta’ Ġakobb isib l-għajnuna tiegħu, * 
min għandu t-tama fil-Mulej, Alla tiegħu, 
li għamel is-sema, l-art u l-baħar, * 
u kull ma jinsab fihom: 
hu li jżomm kelmtu għal dejjem, † 
li jagħmel ħaqq lill-maħqurin, * 
u jagħti l-ħobż lill-imġewħin. 



Il-Mulej li jeħles lill-imjassrin; * 
il-Mulej li jiftaħ għajnejn l-għomja; 
il-Mulej li jerfa’ lill-milwijin; * 
il-Mulej li jħobb lill-ġusti; 
il-Mulej li jħares lill-barranin; † 
hu li jżomm lill-iltim u lill-armla, * 
imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. 

Il-Mulej isaltan għal dejjem; * 
Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel. 

Ant. Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha. 

LEZZJONI QASIRA Dt 4,39-40a 
 
Kun af illum u żommha f’moħħok li l-Mulej hu tassew Alla kemm fl-għoli tas-
sema u kemm hawn isfel fuq l-art, u li ma hawnx ieħor għajru. Ħares, 
għalhekk, l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Kull ħin inbierek il-Mulej; * Tifħiru dejjem fuq fommi. Kull ħin. 
V. Bil-Mulej tiftaħar ruħi. * Tifħiru dejjem fuq fommi. Glorja. Kull ħin. 

Ant. tal-kant. ta’ Żakkarija Naqdu lill-Mulej bil-qdusija tul ħajjitna kollha. 

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 Naqdu lill-Mulej bil-qdusija tul ħajjitna kollha. 

PREĊI 
Kristu, li hu d-dija tal-glorja tal-Missier, jimliena bid-dawl tal-kelma tiegħu. 
B’sentimenti ta’ mħabba nitolbuh u ngħidulu: 
Sultan ta’ glorja bla tmiem, isma’ t-talb tagħna. 
Imbierek int, Ġesù, li minnek tibda u fik tintemm il-fidi tagħna: 
- inroddulek ħajr għax sejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek ta’ l-għaġeb. 
Int ftaħt għajnejn l-għomja u tajt is-smigħ lit-torox: 
- għinna fin-nuqqas ta’ fidi tagħna. 
Mulej, żommna dejjem magħquda bejnietna fl-għożża tiegħek: 
- tħalli ebda firda tinbet fostna. 
Agħtina l-qawwa fit-tiġrib u s-sabar fl-hemm: 
- għallimna nroddulek ħajr għall-ġid kollu li tipprovdilna. 

Missierna 
 
Talba 
 
Ftakar, Mulej, fil-patt qaddis tiegħek, imwettaq b’rabta ġdida bid-demm tal-
Ħaruf bla tebgħa; aħfer lill-poplu tiegħek minn dnubiethom, u mexxihom bla 
heda ‘l quddiem lejn il-fidwa sħiħa. B’Ibnek. 
Għeluq 
 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 
Amen.

 


