
Il-Ġimgħa 

Ir-Raba' ġimgħa tas-salterju

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

INNU
1.
Niżżuk ħajr, Mulej, li tajtna
jum ix-xogħol fil-għalqa tiegħek:
frott il-ħidma noffruh lilek,
bħal qaddejja umli tiegħek.

2.
Rodd, għalhekk, il-ħlas imwiegħed
lill-haddiema li qdewk sewwa,
biex ifaħħru ‘l min qabbadhom,
Sid ħanin u qalbu tajba.

3.
Int li qiegħed issejħilna,
għax ħlas kbir hemm jistenniena,
għinna nerfgħu l-piż li jmissna,
kun is-serħ wara t-tbatija.

4.
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,
Sultan twajjeb, jintradd lilek,
lill-Missier, u lill-Ispirtu
Difensur u Faraġ tagħna. Amen.

SALMODIJA

Ant. 1 Kuljum irrid inbierkek, Mulej, u fuq l-għeġubijiet tiegħek nitħaddet.
L-Għid: Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, hallelujah.

Salm144 (145)
I
Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan, *
u nbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem.
Kuljum irrid inbierkek, *
u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem.

Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna, *
bla tarf il-kobor tiegħu.
Nisel lil nisel isebbaħ għemilek, *
u s-setgħa tiegħek ixandru.



Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru, *
u fuq l-għeġubijiet tiegħek jitħaddtu.
Il-qawwa ta’ l-għemejjel tiegħek tal-biża’ jxandru; *
u jien fuq l-għemejjel kbar tiegħek nitħaddet.
It-tjubija tiegħek bla qjies ifakkru, *
jgħajtu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek.

Twajjeb u ħanin il-Mulej, *
idum biex jagħdab u kollu tjieba.
Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, *
tjubitu fuq kull ma għamel.

Kull ma għamilt iroddlok ħajr, Mulej; *
iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha.
Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, *
fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu,
biex jgħarrfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek, *
u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek.
Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, *
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.

Ant. Kuljum irrid inbierkek, Mulej, u fuq l-għeġubijiet tiegħek nitħaddet.
Ant. 2 Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej; inti qrib lejn kull min isejjaħlek.
L-Għid: Kull ġieħ u glorja lis-Sultan ta’ dejjem, li ma jmutx u ma jidhirx, 
hallelujah.

II
Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha, *
twajjeb f’dak kollu li għamel.
Iwieżen il-Mulej ‘il kull min se jaqa’, *
iqajjem ‘il kull min hu mitluq.
Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej, *
u inti tagħtihom l-ikel f’waqtu.
Int tiftaħ idek, *
u xxabba’ ‘l kulħadd bil-ġid!

Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha, *
twajjeb f’dak kollu li għamel.
Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu, *
lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa.
Jaqtgħalhom xewqithom lil dak li jibżgħu minnu, *
jisma’ l-għajta tagħhom, u jsalvahom.
Iħares il-Mulej lil ħbiebu kollha, *
imma lill-ħżiena kollha jeqridhom.

Tifħir il-Mulej ixandar fommi; †
u jbierek kulħadd l-isem qaddis tiegħu *
għal dejjem ta’ dejjem!



Ant. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej; inti qrib lejn kull min isejjaħlek.
Ant. 3 Sewwa u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus.
L-Għid: Il-Mulej il-qawwa u l-foħrija tiegħi: hu sar għalija 
s-salvazzjoni, hallelujah.

Kantiku (Apok 15,3-4)

Kbar u ta’ l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, *
Mulej, Alla li tista’ kollox;
sewwa u veri t-triqat tiegħek, *
Sultan tal-ġnus.

Min, Mulej, ma jibżax minn ismek? *
Min ma jsebbħux?
Għaliex int waħdek qaddis: †
u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, *
għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek.

Ant. Sewwa u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus.

LEZZJONI QASIRA Rum 8,1-2

Ma hemm ebda kundanna għal dawk li jgħixu fi Kristu Ġesù. Għax il-liġi ta’ l-
Ispirtu li jagħti l-ħajja fi Kristu Ġesù ħelsitni mil-liġi tal-mewt u tad-dnub.

RESPONSORJU QASIR

R. Kristu miet għal-dnubietna, * Biex iressaqna lejn Alla. Kristu.
V. Tawh il-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fir-ruħ. * Biex iressaqna lejn Alla. 
Glorja. Kristu.

Ant. tal-kant. ta’ Marija Ftakar, Mulej, fil-ħniena tiegħek, bħalma wegħedt lil 
missirijietna.

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 Ftakar, Mulej, fil-ħniena tiegħek, bħalma wegħedt lil 
missirijietna.

PREĊI

Dawk kollha li għarfu l-isem ta’ Kristu jqiegħdu t-tama tagħhom fih. Aħna wkoll 
nimtlew bil-fiduċja u ngħidulu:
Mulej, ħniena.
Ftakar, Feddej ħanin, li aħna bnedmin dgħajfa u malajr naqgħu:
- qawwina u wettaqna dejjem bil-grazzja tiegħek.
Aħna midinbin imsejkna u noffenduk għal kull ħaġa ta’ xejn:
- eħlisna minn ħżunitna u agħmel li dejjem nitolbuk maħfra.
Aħna nregħxuk bi ħtijietna, imma int twarrab minn fuqna l-korla
tiegħek meta nindmu:
- biegħed minna l-kastigi tiegħek li jistħoqqulna minħabba dnubietna.
Int ħfirt lill-midinba li nidmet, u rfajt fuq dirgħajk in-nagħġa li kienet mitlufa:
- la ċċaħħadna qatt mill-ħniena tiegħek.
Kun twajjeb ma’ dawk li ttamaw fik tul ħajjithom fuq l-art:
- daħħalhom minn bwieb is-sema li ftaħtilna b’salibek.

Missierna

Talba

O Alla ħanin li tista’ kollox, int ridt li Ibnek ibati u jmut għas-salvazzjoni tad-
dinja kollha; agħmel li l-poplu tiegħek iħabrek biex joffrilek lilu nnifsu bħala 
vittma ħajja u jseħħlu jasal fil-milja ta’ mħabbtek. B’Ibnek.

Għeluq

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


