
L-Erbgħa  

It-Tieni ġimgħa tas-salterju

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

INNU 
1. 
Nieżla x-xemx, b’tislima ħelwa 
lill-għoljiet, għelieqi w baħar, 
u bil-wegħda li filgħodu 
terġa’ żżurna biex tferraħna. 

2. 
Ftit ħin ieħor tgħib, u d-dalma 
tgħatti l-art bi star sewdieni; 
jieqfu l-ħsejjes, taqa’ l-ħedla, 
u l-għajnejn fl-irqad jingħalqu. 

3. 
Iżda waqt li s-skiet isaltan 
u l-mistrieħ kulħadd ifittex, 
qalbna tishar u tixtieqek, 
o Mulej, li tgħasses fuqna. 

4. 
Inti tibqa’ tħaddem fina 
ġid it-tama w dawl il-fidi; 
il-Verb tiegħek jibqa’ magħna 
biex idawwal dlamijietna. 

5. 
Huwa x-xemx li dejjem tiddi, 
qatt ma titla’, qatt ma tinżel; 
lilu d-dinja tixtieq tilbes, 
bħalma jlibbes bih lis-sema. 

6. 
Dan id-dawl, Missier, agħtina, 
ħa nitgħaxxqu bih għal dejjem, 
għat-tifħir tal-glorja tiegħek, 
t’Ibnek Sidna w ta’ l-Ispirtu. Amen. 

SALMODIJA 
 
Ant. 1 Nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tas-Salvatur tagħna. 
L-Għid: Tħallux qalbkom titħawwad; biss emmnu fija, hallelujah. 



Salm 61 (62) 
 
F’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħi; * 
mingħandu biss tiġini s-salvazzjoni. 
Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi, * 
hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni. 

Kemm se ddumu teħduha kontra wieħed waħdu, † 
biex taqilbuh ilkoll flimkien, * 
bħal ċint qed jiġġarraf, bħal ħajt qed jaqa’? 
Ħsiebhom biss biex iwaqqgħuh mill-għoli tiegħu; † 
iħobbu l-gideb; * 
b’fommhom ibierku, imma f’qalbhom jisħtu. – 

F’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħi, * 
għax mingħandu tiġini t-tama. 
Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi, * 
hu l-kenn tiegħi, xejn ma jċaqlaqni. 

F’Alla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi; * 
hu l-blata qawwija tiegħi, u l-kenn tiegħi f’Alla. 
Ittama fih f’kull żmien, o poplu; † 
iftħu qalbkom quddiemu. * 
Alla hu kenn għalina! 

Duħħan biss huma l-bnedmin, * 
gidba huma wlied il-bniedem. 
Fil-miżien ‘il fuq jogħlew, * 
eħfef mid-duħħan ilkoll flimkien. 

Isserrħux raskom fis-serq, * 
tittamawx fi ħwejjeġ maħtufa; 
imqar jekk joktor l-għana, * 
torbtux qalbkom miegħu. 

Ħaġa waħda qal Alla; * 
jien dawn it-tnejn tgħallimt: 
li “l-qawwa hi ta’ Alla”, † 
u li “tiegħek, Sidi, hi t-tjieba.” * 
Għax int tagħti ‘l kulħadd skond għemilu. 

Ant. Nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tas-Salvatur tagħna. 
Ant. 2 Idawwar Alla għal fuqna d-dija ta’ wiċċu, u jberikna. 
L-Għid: Ifaħħruk il-popli, o Alla, jithennew bis-salvazzjoni tiegħek, hallelujah. 

Salm 66 (67) 
 
Iħenn għalina Alla, u jberikna; * 
idawwar għal fuqna d-dija ta’ wiċċu! 



Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, * 
fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 
ifaħħruk il-popli kollha. 

Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ, † 
għax trieġi l-popli bis-sewwa, * 
u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, * 
ifaħħruk il-popli kollha. 
L-art tat il-frott tagħha; * 
iberikna Alla, Alla tagħna! 
Iberikna Alla, u tibża’ minnu * 
l-art kollha, minn tarf għall-ieħor! 

Ant. Idawwar Alla għal fuqna d-dija ta’ wiċċu, u jberikna. 
Ant. 3 Kollox bih kien maħluq, u kollox bih qiegħed iżomm. 
L-Għid: Sebħu jiksi s-smewwiet, foħritu tiksi l-art, hallelujah. 

Kantiku (Kol 1,12-20) 
 
Roddu ħajr lill-Missier, † 
li għamilkom denji * 
li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin 
fis-saltna tad-dawl. 
Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 
u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż, 
li bih għandna l-fidwa, * 
il-maħfra tad-dnubiet. 

Hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx, * 
il-kbir fost il-ħlejjaq kollha; 
għax bih kien maħluq kollox, * 
fis-sema u fl-art, 
dak kollu li jidher † 
u dak kollu li ma jidhirx, * 
troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat. 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 
hu qabel kollox, * 
u kollox bih qiegħed iżomm. 

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; † 
hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 
sabiex ikun hu l-ewwel f’kollox. – 

Fih għoġobha tgħammar 
il-milja kollha tad-divinità, * 



fih Alla għoġbu jerġa’ jħabbeb kollox miegħu, 
u bid-demm tiegħu, imxerred fuq is-salib, * 
ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. 

Ant. Kollox bih kien maħluq, u kollox bih qiegħed iżomm. 

LEZZJONI QASIRA 1 Pt 5,5b-7 
 
Tħażżmu, ilkoll kemm intom, bl-umiltà lejn xulxin, għax Alla jiqfilhom lill-kburin, 
imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Kunu mela umli taħt l-id setgħana ta’ Alla, 
biex hu jerfagħkom meta jasal il-waqt. Ixħtu fuqu l-ħsibijiet tagħkom kollha, 
għax hu jaħseb fikom. 

RESPONSORJU QASIR 
 
R. Bħal ħabba ta’ l-għajn, * Ħarisna, Mulej. Bħal ħabba. 
V. Għad-dell ta’ ġwenħajk kenninna. * Ħarisna, Mulej. Glorja. Bħal ħabba. 

Ant. tal-kant. ta’ Marija Uri, Mulej, il-qawwa ta’ driegħek; xerred l-imkabbra u 
għolli 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 Uri, Mulej, il-qawwa ta’ driegħek; xerred l-imkabbra u 
għolli ċ-ċkejknin. 



PREĊI 
 
Ngħajtu bil-ferħ lil Alla tagħna, għax tassew jithenna ħafna meta jiftaħ  
idejh u jxerred il-ġid fuq il-poplu tiegħu. Nitolbuh bil-ħeġġa kollha ta’ qalbna: 
Mulej, kattar fuq kulħadd il-grazzja u s-sliem tiegħek. 
Alla ta’ dejjem, elf sena huma quddiemek bħall-jum tal-bieraħ, li għadda: 
- fakkarna li ħajjitna fuq l-art hi bħal warda li tiftaħ filgħodu u tidbiel sa 
filgħaxija. 
Qassam bil-kotra l-manna lill-poplu tiegħek, biex ma jbatix il-ġuħ: 
- agħtih l-ilma ħaj, biex qatt iżjed ma jagħmel bih l-għatx. 
Agħmel li l-fidili tiegħek jaħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema u jfittxu lilhom: 
- għinhom biex il-ħin kollu tagħhom, sew ta’ ħidma sew ta’ btala, jgħadduh 
għall-glorja tiegħek. 
Ibagħtilna temp tajjeb u f’waqtu għall-art, ħa tkattrilna l-frott tagħha: 
- biegħed minna kull ħsara u xerred il-barka tiegħek fuq djarna. 
Uri wiċċek lil ħutna l-mejtin: 
- mexxi wkoll lilna lejn id-dehra hienja ta’ sebħek. 

Missierna 
 
Talba 
 
O Alla, li ismek qaddis u tjubitek imfaħħra minn nisel għal nisel, ilqa’ t-talb umli 
tal-poplu tiegħek, u agħtih li jxandar bla heda t-tifħir tal-kobor tiegħek. B’Ibnek. 

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

 


