
It-Tnejn 

It-Tieni ġimgħa tas-salterju 

V. O Alla, ejja eħlisni. 

R. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

INNU 

Mulej, Missier id-dawl, fit-tjieba tiegħek, 

keċċi minn moħħna d-dlam tad-dnub u l-ħażen, 

agħtina li niżżejjnu biss bid-dija 

tal-grazzja tiegħek. 

 

Issa li għadda l-jum bit-taħbit tiegħu, 

inġbarna biex inroddu ħajr lil ismek, 

għax int żammejtna qawwijin f’saħħitna 

matul ħidmietna. 

 

Id-dawl tal-jum ġa naqas, u fid-dalma  

tal-lejl dalwaqt jinsatru l-ħwejjeġ kollha; 

int, Xemx ħanina, ibqa’ iddi fuqna 

fil-mistrieħ tagħna. 

 

Aħsel lil ruħna b’raġġ tas-safa tiegħek, 

roddilha l-bjuda tat-twelid ġdid tagħha, 

biex, waqt l-irqad tal-ġisem tibqa’ tishar, 

tistenna lilek. 

 

Alla Missier, nagħtuk kull ġieħ u glorja, 

lilek, lil Ibnek, u ’l-Ispirtu s-Santu, 

li sa minn dejjem kbira s-saltna tagħkom, 

u tibqa’ għal dejjem. Ammen. 

SALMODIJA 

 

Ant. 1 Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk. 

L-Għid: Imbierk min ġej f’isem il-Mulej, hallelujah. 



Salm 44 (45) 

                    I 

 

Qalbi tfawwar bi kliem sabih; + 

ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan;* 

Ilsieni pinna ta’ kittieb ħafif. 

 

Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin,+ 

imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk;* 

għalhekk bierkek Alla għal dejjem. 

 

Tħażżem, qalbieni, b’sejfek fuq ġenbek;* 

ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek! 

Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq;* 

turik lemintek ħwejjeġ tal-għaġeb! 

Il-vleġeġ tiegħek jinfdu,+ 

taħtek jaqgħu l-popli;* 

jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan. 

 

It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta’ dejjem,* 

xettru tas-sewwa hu x-xettru ta’ saltnatek! 

Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen:* 

għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek, 

b’żejt il-hena aktar minn sħabek. 

 

Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja, 

kollha fwieħa lbiesek.* 

Mill-palazzi tal-avorju 

jferrħek id-daqq tal-kordi. 

Bniet is-sultan joħorġu jilqgħuk;* 

f’lemintek is-sultana 

mżejjna b’deheb ta’ ofir. 

 

Ant. Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk. 

Ant. 2 Ara l-Għarus! Oħorġu ilqugħ.  
L-Għid: Henjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tat-tieġ tal-Ħaruf, 

hallelujah. 

              

             II 

 

Isma’, binti, ħares u agħti widen,* 

insa ’l ġensek u ’l dar missierek. 



Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek;* 

u int, għax hu sidek agħtih qima. 

In-nies ta’ Tir bir-rigali jiġu,* 

il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek. 

 

Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar,* 

minsuġ bid-deheb ilbiesha. 

Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet warajha,* 

it-tfajliet li jingħatawlha bi sħabha. 

Jittieħdu b’għajat ta’ ferħ u hena;* 

jidħlu fil-palazz tas-sultan. 

 

Flok missirijietek jilħqu wliedek;* 

inti tqegħedhom kapijiet fuq l-art kollha. 

Infakkar ismek minn nisel għal nisel;* 

ifaħħruk il-popli għal dejjem ta’ dejjem! 

Ant. Ara l-Għarus! Oħorġu ilqugħ. 
Ant. 3 Alla ried li, meta tasal il-milja taż-żminijiet, kollox jinġabar taħt 
Kristu. 

L-Għid: Mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna grazzja fuq grazzja, 

hallelujah. 

Kantiku (Ef 1,3-10) 

 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, * 

li mliena b’kull xorta ta’ barka spiritwali, 

fis-smewwiet, fi Kristu.  

Hekk hu għażilna fih, † 

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, * 

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa 

quddiemu fl-imħabba; 

iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi † 

permezz ta’ Ġesù Kristu, * 

skond ma għoġob lir-rieda tiegħu, 

għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, * 

li biha mliena fl-Għażiż tiegħu. 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, * 

il-maħfra tad-dnubiet, 



skont l-għana tal-grazzja tiegħu, * 

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu: 

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, † 

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, * 

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet: 

jiġifieri li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, * 

kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. 

Ant. Ara l-Għarus! Oħorġu ilqugħ. 

LEZZJONI QASIRA 1 Tess 2:13 

 

Niżżu ħajr bla heda lil Alla talli l-kelma ta’ Alla, li intom smajtu 

mingħandna, ilqajtuha mhux bħala kelma ta’ bniedem iżda bħala kelma 

ta’ Alla, kif tassew hi: dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li emmintu. 

RESPONSORJU QASIR 

 

R. Isma’ leħni Mulej, * Jiena u nsejjaħlek. Isma’. 

V. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. * Jiena u nsejjaħlek. Glorja. 

Isma’. 

Ant. tal-kant. ta’ Marija: Tfaħħar dejjem ruħi l-kobor tiegħek, Alla tiegħi. 

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: Tfaħħar dejjem ruħi l-kobor tiegħek, Alla tiegħi. 

PREĊI 

 

Kristu jħobb il-Knisja tiegħu, u jmantniha u jieħu ħsiebha, infaħħruh, u 

b’fidi knira nitolbuh: 

Mulej, temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. 

Mulej Ġesù, agħmel li l-bnedmin kollha jagħrfu l-verita tiegħek: 

- agħti lil kulħadd is-salvazzjoni. 

Ħares lill-Papa u lill-Isqof tagħna: 

- għinhom bil-qawwa tiegħek. 

Ħu ħsieb dawk li qegħdin ifittxu x-xogħol li għalih għandhom il-jedd: 

- agħtihom li jgħixu fis-sliem, mingħajr il-biża’ tal-qgħad u l-faqar. 

Kun int, Mulej, il-kenn tal-fqir. 

- kun l-għajnuna tiegħu fil-hemm. 

Nirrikmandawlek lil dawk li f’ħajjithom tajthom il-ġieħ tal-ministeru 

mqaddes: 

- tellagħhom fis-sema biex ifaħħruk għal dejjem. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

O Alla li tista’ kollox, illum int tajtna s-saħħa fil-ħidmiet tagħna, 

qaddejja tiegħek li ma niswew għal xejn; ilqa’ dan it-tifħir li qegħdin 

noffrulek bħala sagrifiċċju tagħna filgħaxija, biex inroddulek ħajr tal-

grazzji kollha li tajtna f’dan il-jum. B’Ibnek. 

Għeluq 

 

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

dejjem. Amen. 

 


