
Il-Ħamis  

L-Ewwel ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
1. 
Alla l-qawwi, kif il-ħlejjaq 
tnisslu b’kelmtek fi ħdan l-ilma, 
int qassamthom, xi wħud fl-ajru, 
iżd’oħrajn fl-imwieġ ħallejthom. 

2. 
Tajt lil dawn ix-xmajjar, l-ibħra; 
mas-smewwiet lil dawk xerridthom; 
biex sew fuq sew taħt jiżegħdu, 
għalkemm jafu bidu wieħed. 

3. 
Nitolbuk, Mulej, biex aħna, 
li bil-mewġ tad-demm tnaddafna, 
ma naqgħux fit-tajn tal-ħtija, 
ma nerfgħux tal-mewt it-toqol. 

4. 
Tħalliniex bid-dnub nitgħaffġu 
jew nintrefgħu bina nfusna, 
biex la nsiru frak quddiemek 
lanqas nieħdu xi tisbita. 

5. 
Isma’ talbna, Missier twajjeb, 
w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 
ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Jien sejjaħtlek, u int fejjaqtni, Mulej; infaħħrek għal dejjem. 
L-Għid: Int bdiltli f’ferħ l-għali tiegħi, hallelujah. 

Salm 29 (30) 
 
Ngħollik, Mulej, għax erfajtni, * 
u ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija. 
Mulej, Alla tiegħi, jien sejjaħtlek; * 
sejjaħtlek, u int fejjaqtni. 



Mulej, tellajtli mill-mewt ‘il ruħi, * 
ħlistni minn dawk li niżlu fil-ħofra. 

Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu, * 
faħħru l-isem imqaddes tiegħu, 
Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, * 
iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu. 
Filgħaxija jidħol il-biki, * 
filgħodu jidwi għajat ta’ ferħ. 

Mela jien għedt fl-aħjar tiegħi: * 
“Żgur li qatt ma niċċaqlaq!” 
Mulej, bil-pjaċir tiegħek * 
fuq muntanja qawwija qegħedtni; 
imbagħad ħbejt wiċċek minni, * 
u jien tħawwadt għalkollox. 
Lilek sejjaħt, Mulej; * 
lil Sidi tlabt il-ħniena. 

X’tieħu int jekk inkun mejjet, * 
jekk jiena ninżel fil-qabar? 
Se jfaħħrek forsi t-trab? * 
Se jxandar il-fedeltà tiegħek? 
Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija; * 
kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi. 

Int bdiltli fi żfin l-għali tiegħi; * 
neżżajtni min-niket, bil-ferħ ħażżimtni. 
Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda; * 
Mulej, Alla tiegħi, infaħħrek għal dejjem! 

Ant. Jien sejjaħtlek, u inti fejjaqtni, Mulej; infaħħrek għal dejjem. 
Ant. 2 Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej. 
L-Għid: Aħna tħabbibna ma’ Alla bis-saħħa tal-mewt ta’ Ibnu, hallelujah. 

Salm 31 (32) 
 
Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura, * 
li għandu d-dnub tiegħu mistur! 
Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej, * 
u ma għandu ebda qerq f’qalbu! 

Jien bqajt sieket u nfena ġismi, * 
jiena u nokrob il-jum kollu. 
Għax lejl u nhar it-toqol ta’ idek fuqi, * 
saħħti nfniet bħal bis-sħana tas-sajf. 

Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek, * 
u l-ħażen tiegħi ma ħbejthulekx. 



Jien għedt: “Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti.” * 
U inti ħfirtli l-ħażen ta’ dnubi. 

Għalhekk kull min hu twajjeb 
lilek jitlob fi żmien in-niket. * 
Jekk ifuru ilmijiet kotrana 
lilu qatt ma jilħquh. 
Int kenn għalija, mit-taħbit tħarisni, * 
iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. 

Ngħallmek u nurik it-triq li għandek tieħu: * 
inwissik, u nżomm għajnejja fuqek. 
Tkunux bla sens bħaż-żiemel u l-bagħal, † 
li bil-lġiem u r-riedni trażżanhom, * 
biex jirnexxilek tiġbidhom lejk. 

Ħafna huma t-tbatijiet tal-ħżiena; * 
iżda min jittama fil-Mulej jitħaddan bil-ħniena. 
Ifirħu, twajbin, u thennew fil-Mulej: * 
għajtu bil-ferħ, intom ilkoll ta’ qalbkom safja. 

Ant. Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej. 
Ant. 3 Il-Mulej Alla tah is-setgħa, il-ġieħ u s-saltna, u l-ġnus kollha jaqduh. 
L-Għid: Min hu bħalek fost il-qawwija, Mulej? Min hu bħalek, kbir fil-qdusija? 
hallelujah. 

Kantiku (Apok 11,17-18; 12,10b-12a) 
 
Niżżuk ħajr, Mulej, Alla li tista’ kollox, † 
li int u li kont, * 
talli ħadt il-qawwa kbira tiegħek u bdejt issaltan. 

Il-ġnus imtlew bil-korla, † 
imma ġiet il-korla tiegħek * 
u wasal iż-żmien li jsir ħaqq mill-mejtin, 
u jingħata l-ħlas mistħoqq * 
lill-qaddejja tiegħek il-profeti, 
lill-qaddisin u ‘l dawk li jibżgħu minn ismek, * 
kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. 

Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa 
u s-saltna ta’ Alla tagħna * 
u s-setgħa tal-Messija tiegħu, 
għax twaddab ‘il barra dak li jixli ‘l ħutna, * 
li lejl u nhar jixlihom quddiem Alla tagħna. 

U huma ħarġu rebbieħa fuqu 
bis-saħħa ta’ demm il-Ħaruf * 
u bis-saħħa tax-xhieda li taw, 
u xejn ma għożżew ħajjithom, * 



hekk li ħadu saħansitra l-mewt. 
Għalhekk ifirħu, smewwiet, * 
u intom li tgħammru fihom. 

Ant. Il-Mulej Alla tah is-setgħa, il-ġieħ u s-saltna, u l-ġnus kollha jaqduh. 

LEZZJONI QASIRA 1 Pt 1,6-9 
 
Ifirħu wkoll jekk issa, għal ftit żmien ieħor, jeħtieġ tgħaddu min-niket ta’ ħafna 
provi. Hekk is-sinċerità tal-fidi tagħkom – li tiswa wisq aktar mid-deheb 
ippruvat bin-nar u li jintemm – tgħaddi mill-prova u fl-aħħar ikun jistħoqqilha t-
tifħir u l-glorja u l-ġieħ meta jidher Ġesù Kristu. Intom lilu ma rajtuhx, imma 
tħobbuh; u, waqt li issa temmnu fih, għalkemm ma tarawhx, tifirħu b’ferħ li ma 
jitfissirx u ma jitqiesx, u hekk tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom, is-salvazzjoni ta’ 
ruħkom. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Il-Mulej temagħna * B’qamħ mill-aħjar. Il-Mulej. 
V. Xebbagħna bl-għasel mill-blat. * B’qamħ mill-aħjar. Glorja. Il-Mulej. 

Ant. tal-kant. ta’ Marija Il-Mulej niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u 
għolla ċ-ċkejknin. 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, 
għax hu xeħet għajnejh 
fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem 
kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 
qaddis hu l-isem tiegħu. 
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 
fuq dawk li jibżgħu minnu. 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 
xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 
u għolla ċ-ċkejknin. 
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 
u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn. 

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu 
- bħalma wiegħed lil missirijietna - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 

Glorja …



Ant. tal-kant. ta’ Marija Il-Mulej niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u 
għolla ċ-ċkejknin. 

PREĊI 
 
Alla hu l-għajnuna tagħna; it-tama kollha tagħna qiegħda fih.  
Infaħħruh, u b’qima kbira ngħidulu: 
Mulej, ħares lejn uliedek. 
Mulej Alla tagħna, int għamilt patt għal dejjem mal-poplu tiegħek: 
- agħtina grazzja li niftakru dejjem fl-għemejjel kbar tiegħek. 
Agħmel li s-saċerdoti kollha tiegħek ikunu perfetti fl-imħabba: 
- żomm il-fidili tiegħek dejjem magħquda lkoll fi spirtu wieħed bir- rabta tas-
sliem. 
Kun fostna biex is-soċjetà tal-bnedmin fuq l-art nibnuha flimkien  
miegħek: 
- tħallix li aħna l-bennejja nkunu tħabatna għal xejn. 
Ibgħat ħafna ħaddiema għall-ħsad tiegħek: 
- wassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha biex ikabbru ismek. 
Ilqa’ lil qrabatna u l-benefatturi tagħna mejtin fost il-qaddisin tiegħek: 
- agħtina li ngħixu bil-qdusija biex nistgħu nissieħbu magħhom. 

Missierna 
 
Talba 
 
O Alla, int qegħedt id-dwal fis-sema biex idawlu l-lejl, u wara d-dlam tferraħ 
kullimkien bid-dija tax-xemx; agħmel li ma niltaqgħu ma’ ebda tfixkil tax-xitan 
f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada ma’ sbiħ il-jum niġu quddiemek u nroddulek 
il-ħajr. B’Ibnek. 

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

 


