
Is-Sibt  

It-Tieni ġimgħa tas-salterju

L-EWWEL GĦASAR

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

INNU 
1. 
Riesaq il-lejl, Mulejja, 
bil-wegħda tal-mistrieħ; 
ġa beda s-sema jħammar 
fi nżul ix-xemx sabiħ! 

2. 
Dalwaqt jixirfu l-kwiekeb 
filgħoli tas-smewwiet; 
dalwaqt il-ħajja torqod, 
kull ħoss imut fis-skiet. 

3. 
Inti, li dejjem tgħammar 
fis-sebħ ta’ jum bla tmiem, 
fid-dlam tal-lejl ħarisna, 
xerred fi qlubna s-sliem. 

4. 
Jagħtuk kull ġieħ il-ħlejjaq, 
Mulej, għax int ħanin, 
u tridna lkoll madwarek 
fix-xirka tal-henjin. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Musbieħ għal riġlejja kelmtek, Mulej, hallelujah. 

Salm 118 (119),105-112 
 
Musbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek, * 
u dawl fil-mogħdija tiegħi. 
Ħlift u rrid inżomm kelmti, * 
li nħares id-digrieti ġusti tiegħek. 

Ninsab imnikket għall-aħħar, Mulej; * 
agħtini l-ħajja skond il-kelma tiegħek. 
Ilqa’, Mulej, il-qima ta’ fommi, * 
u għallimni d-digrieti tiegħek. 



Ħajti dejjem fit-tiġrif, * 
imma qatt ma ninsa l-liġi tiegħek. 
Il-ħżiena nasbuli x-xibka, * 
imma jien ma warrabtx mill-preċetti tiegħek. – 

Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem; * 
huma l-għaxqa ta’ qalbi. 
Inħajjar ‘il qalbi biex tħares il-kmandamenti tiegħek, * 
għal dejjem u sa l-aħħar. 

Ant. Musbieħ għal riġlejja kelmtek, Mulej, hallelujah. 
Ant. 2 Mulej, int timlieni bil-ferħ quddiemek, hallelujah. 

Salm 15 (16) 
 
Ħarisni, o Alla, * 
għax fik jien nistkenn. 

Jien għedt lill-Mulej: “Int Sidi; * 
m’għandix ġid ieħor ħliefek.” 
It-twajbin huma l-kbar f’din l-art; * 
fihom hi l-għaxqa kollha tiegħi. 

L-hemm tagħhom ikattru * 
dawk li jaħtru allat oħra. 
Ma nsawwabx bħalhom id-demm b’sagrifiċċju, * 
anqas isimhom ma nsemmi b’xufftejja. 
Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi, * 
inti żżomm f’idejk xortija. 
Il-kejl tani art li tgħaxxaq, * 
messni sehem tassew għal qalbi. 

Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma; * 
imqar billejl qalbi tgħallimni. 
Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi, * 
għax bih f’leminti qatt ma nitħarrek. 
Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, * 
u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. 

Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, * 
ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. 
Int tgħallimni t-triq tal-ħajja; † 
hemm il-milja tat-ferħ quddiemek, * 
hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek. 

Ant. Mulej, int timlieni bil-ferħ quddiemek, hallelujah. 
Ant. 3 Fl-isem ta’ Ġesù, sew fis-sema sew fl-art, kulħadd jinżel għar-kubbtejh, 
hallelujah. 



Kantiku (Fil 2,6-11) 
 
Ġesù Kristu, li kellu n-natura ta’ Alla, * 
ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, 
imma tneżża’ minn kollox, 
billi ħa n-natura ta’ lsir, † 
sar jixbah lill-bniedem * 
u deher minn barra bħala bniedem: 
ċekken lilu nnifsu, † 
billi obda sal-mewt, * 
anzi sal-mewt tas-salib. 

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, * 
u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem, 
biex fl-isem ta’ Ġesù, † 
fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art, * 
il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom, 
u kull ilsien jistqarr: † 
“Ġesù Kristu hu l-Mulej * 
għall-glorja ta’ Alla l-Missier.” 

Ant. Fl-isem ta’ Ġesù, sew fis-sema sew fl-art, kulħadd jinżel għarkubbtejh, 
hallelujah. 

LEZZJONI QASIRA Kol 1,2b-6a 
 
Il-grazzja lilkom u s-sliem minn Alla, il-Missier tagħna! Niżżu ħajr dejjem lil 
Alla, il-Missier ta’ Sidna Ġesù Kristu, u nitolbu għalikom, għax smajna bil-fidi li 
għandkom fi Kristu Ġesù, u l-imħabba tagħkom għall-qaddisin kollha, 
minħabba t-tama li hemm tistenniekom fis-smewwiet, u li intom diġà smajtu 
biha meta tħabbritilkom il-kelma tas-sewwa tal-Bxara t-tajba. Din il-Bxara 
qiegħda tikber u tagħti l-frott fid-dinja kollha, bħalma għamlet s’issa fostkom. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha, * Ikun imfaħħar isem il-Mulej.  
Minn tlugħ. 
V. Ogħla mis-smewwiet hu sebħu. * Ikun imfaħħar isem il-Mulej.  
Glorja. Minn tlugħ.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija: Dawwal, Mulej, lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-
dell tal-mewt. 

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-kantiku ta’ Marija: Dawwal, Mulej, lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-
dell tal-mewt. 

PREĊI 
 
Alla jgħin u jħares lill-poplu li hu għażel b’wirtu, biex iżommu dejjem fl-hena. 
Niżżuh ħajr u, biex ma ninsew qatt it-tjieba tiegħu, intennulu: 
Fik, Mulej, inqiegħdu t-tama tagħna. 
Missier ħanin, nitolbuk għall-Papa u għall-Isqof tagħna: 
- ħarishom u qaddishom bil-qawwa tiegħek. 
Agħmel li l-morda jagħrfu li għandhom sehem mis-sofferenzi ta’ Kristu: 
- ħa jħossu dejjem li jaqsmu miegħu wkoll fil-faraġ. 
Ħares bit-tjieba lejn min ma għandux saqaf fejn jistkenn: 
- agħmel li jsibu dar xierqa ta’ bnedmin li huma. 
Bierek ir-raba’ tagħna b’kotra ta’ frott sħiħ u bnin: 
- ipprovdi lil kulħadd il-ħobż ta’ kull jum. 
Bit-tjieba kbira tiegħek ilqa’ lil ħutna l-mejtin: 
- qegħedhom għal dejjem fid-dar tiegħek tas-sema. 

Missierna

Talba mill-Proprju taż-żmien.

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

 


