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22 ta’ Awwissu 

IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA, REĠINA 

Salmodija tal-ġimgħa li jkun imiss …  

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu s-sultan żejjen lil Ommu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,  

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! 

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,  

ngħannulu b'għajat ta' ferħ. 

 

Ant. Kristu s-sultan żejjen lil Ommu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,  

sultan kbir fuq l-allat kollha. 

F'idejh huma qigħan l-art,  

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet. 

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;  

tiegħu l-art, għax b'idejh saret. 

 

Ant. Kristu s-sultan żejjen lil Ommu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,  

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! 

Għaliex hu Alla tagħna,  

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.  

 

Ant. Kristu s-sultan żejjen lil Ommu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
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"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,  

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, 

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,  

għalkemm raw dak li jien għamilt. 

 

Ant. Kristu s-sultan żejjen lil Ommu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;  

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,  

u triqati ma jagħrfux.' 

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:  

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!" 

 

Ant. Kristu s-sultan żejjen lil Ommu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 

 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Ant. Kristu s-sultan żejjen lil Ommu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. 
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UFFIĊĊJU TAL-QARI 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, 

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah. 

  

INNU 

 

Alla qiegħdek, o Marija,  

fil-quċċata l-aktar għolja  

tal-ħolqien, u għoġbu jagħżlek  

is-Sultana kbira tiegħu.  

 

Għaliex int, fost l-opri kollha  

ta’ setgħetu, l-aqwa waħda,  

u fi ħsiebu kont maħtura  

sa minn dejjem bħal Omm Ibnu.  

 

Ried ukoll isieħbek miegħu  

fil-passjoni, w ħadt martirju  

bla tixrid ta’ dejjem fuq l-għolja  

tal-Kalvarju, fejn sirt Ommna.  

 

Kbir hu ġieħek; iżda nafu  

li, fost tant foħrija w glorja,  

qatt ma tinsa lil uliedek  

fit-talb tiegħek, o Marija. 

 

Agħmel int li nsebbħu f’kollox  

lill-Missier, lil Kristu Ibnek,  

u ‘l-Ispirtu, li bil-grazzja  

hekk imlewk li ħadd m’hu bħalek. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jkun imiss …  
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LEZZJONI II 

 

Qari mill-Omiliji ta’ San Amedew, Isqof ta’ Lausanne 

 

Sultana tad-dinja u tal-paċi 

 

 Sa minn qabel ma ġiet imtellgħa fis-sema, l-isem ta’ Marija kien jiddi b’mod 

ta’ l-għaġeb fuq id-dinja kollha; qabel ma tqiegħed is-sebħ tagħha ‘l fuq mis-

smewwiet, isimha kien ġa xxerred b’ġieħ kbir ma’ kullimkien, U kien sewwa li jsir 

hekk, għax kien jixraq li, għall-ġieħ ta’ Binha wkoll, l-Omm Verġni ssaltan l-

ewwelnett fuq l-art u mbagħad tikseb il-glorja fis-sema; is-setgħa tagħha tinfirex 

f’din il-ħajja, sa ma tilħaq il-milja qaddisa fil-ħajja l-oħra, biex bħallikieku tgħaddi 

minn qawwa għal qawwa u tinbidel minn glorja għal glorja fl-Ispirtu tal-Mulej. 

 Għalhekk sa minn din id-dinja stess hija kienet diġà qiegħda dduq il-frott 

tas-saltna tas-sema, kemm għax kienet f’għoli li ma bħalu f’għajnejn Alla, kemm 

għax kienet tagħti servizz lil għajrha bi mħabba li ma titfissirx bil-kliem. L-anġli 

kienu jinżlu jservuha, il-bnedmin kienu jġibulha r-rispett u jaqduha. Gabrijel, 

flimkien ma’ l-anġli, waqaf magħha; Ġwanni, flimkien ma’ l-Appostli, kien 

jaqdiha, ferħan li taħt is-salib l-Omm Verġni ġiet fdata fl-idejn verġni tiegħu. L-

anġli jifirħu xħin jaraw lis-sultana tagħhom, u l-Appostli lis-sidt tagħhom, u sew 

dawk sew dawn jingħataw lilha b’rabta ta’ mħabba mill-qalb.  

 Hi, mill-għoli tal-palazz tal-virtujiet tagħha, mill-baħar tad-doni li Alla 

mlieha bihom, kienet tħares lejn il-fidi tal-poplu bil-għatx, u b’idejha t-tnejn 

miftuħa kienet ixxerred fuqu x-xmajjar tal-grazzji li bihom kienet imfawwra aktar 

minn kulħadd. Għax kienet tagaħtihom il-fejqan u s-saħħa fil-ġisem u r-ruħ, bis-

setgħa tagħha li tagħti l-ħajja li dawk li huma mejtin fil-0ġisem u r-ruħ. Min qatt 

mar għandha u reġa’ lura marid jew imdejjaq jew imċaħħad mid-dawl dwar il-

misteri tas-sema? Min ma qalax li ried mingħand Marija, Omm il-Mulej, u reġa’ 

lura d-dar hieni u ferħan? 

 Imwettqa b’kotra ta’ għemejjel tajba bħal dawn, l-Għarusa, Omm l-Għarus 

waħdieni, kollha ħlewwa u għożża u għaxqa, kienet tniżżel mis-sema xmajjar ta’ 

sliem u xita ta’ grazzji u taħżinhom fiha nfisha biex issir qisha għajn għall-ġonna 

spiritwali , jew bħal bir ta’ ilmijiet ħajjin li jagħtu l-ħajja, ħierġa mill-Libanu tas-

sema, mill-muntanja ta’ Sijon, u mxerrda ma’ kullimkien, sal-popli kollha tal-qrib 

u tal-bogħod. 

 Għalhekk, meta Alla u Ibnu, is-Sultan tas-slaten, tellgħu lix-Xebba tax-

xebbiet fis-sema, fost il-ferħ ta’ l-anġli u l-hena ta’ l-arkanġli, fost l-għajat ta’ tifħir 

mis-sema kollu, mbagħad seħħet il-profezija tas-Salmista li qal lill-Mulej: 

F’lemintek is-sultana mżejjna b’deheb ta’ Ofir. 
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RESPONSORJU ara Apok 12:1; ara Salm 44(45):10b 

 

R/. Deher sinjal kbir fis-sema: mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha, * U 

b’kuruna ta’ tnaxil kewkba fuq rasha.  

V/. F’lemintek is-Sultana mżejjna b’deheb ta’ Ofir. * U b’kuruna ta’ tnaxil kewkba 

fuq rasha.  

 

TALBA 

 

 O Alla, inti ridt li Omm Ibnek tkun Ommna wkoll u Sultana tagħna; fit-

tjieba tiegħek, agħtina l-għajnuna tat-talb tagħha, biex niksbu l-glorja ta’ wliedek 

fis-saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien 

ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Inbierku l-Mulej. 

R/. Inroddu ħajr lil Alla. 
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IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

INNU 

 

Ilbiesek dawl ix-xemx, Sultana kbira  

tas-sema w l-art, bint David, ġieħ ta’ Sijon,  

bilqiegħda fuq tron għoli ‘l fuq mill-anġli  

u l-ħlejjaq kollha.  

 

Hekk stħaqqlek tkun, għax inti, Xebba safja,  

wilidt bl-Ispirtu lis-Sultan ta’ dejjem,  

rabbejtu u sseħibt miegħu sa ma kiseb  

ir-rebħa l-kbira.  

 

U llum flimkien mal-ħlejjaq kollha ninżlu  

quddiemu għarkubbtejna, b’tama sħiħa  

li b’talbek, Ester ġdida, lkoll jeħlisna  

mill-mewt ta’ dejjem.  

 

Missier id-dawl jagħtina din il-grazzja  

b’Ibnu l-Feddej għażiż, fl-Ispirtu s-Santu:  

it-Trinità Qaddisa, Alla wieħed,  

Sultan tal-glorja. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jkun imiss …  

 

LEZZJONI QASIRA ara Iż 61:10 

  

Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi b’Alla tiegħi, għax hu 

libbisni bi lbies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni, bħal għarusa 

tlellex bil-gawhar tagħha.  
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RESPONSORJU QASIR  

 

R/. Għażilha l-Mulej, * U ħatarha fost kulħadd. Għażilha. 

V/. Daħħalha tgħammar fid-dar tiegħu. * U ħatarha fost kulħadd. Glorja. Għażilha 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

  O Marija, li nissilt lil Kristu, Sidna u Salvatur tagħna, u bqajt dejjem Verġni, 

inti r-Reġina tad-dinja, kif tassew jixraqlek tkun.  

 

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *  

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,  

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *  

f’dar David, qaddej tiegħu,  

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *  

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,  

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *  

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.  

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *  

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,  

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *  

li jagħtina  

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *  

naqduh bla biża’  

tul ħajjitna kollha, *  

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.  

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *  

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,  

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *  

bil-maħfra ta’ dnubiethom,  

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *  

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,  

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu  

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *  

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.  

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *  

u lill-Ispirtu s-Santu,  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

  O Marija, li nissilt lil Kristu, Sidna u Salvatur tagħna, u bqajt dejjem Verġni, 

inti r-Reġina tad-dinja, kif tassew jixraqlek tkun.  

 

PREĊI  

 

Is-Salvatur tagħna għoġbu jitwieled minn Marija Verġni. Infaħħruh u nitolbuh: 

Tidħol għalina quddiemek Ommok, Mulej. 

Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek int ħarist minn qabel lil 

Ommok minn kull tebgħa ta’ dnub: 

- żommna safja u mbiegħda mid-dnub.  

Feddej tagħna, int għamilt lill-Verġni bla tebgħa Marija għamara tiegħek l-iżjed 

qaddisa u santwarju ta’ l-Ispirtu s-Santu: 

- agħmilna tempju li fih jgħammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. 

Verb etern, int għallimt lil Ommok tagħżel għaliha s-sehem it-tajjeb; 

- agħtina li nagħmlu bħalha, billi nfittxu l-ikel li jsaħħaħna għall-ħajja ta’ dejjem. 

Sultan tas-slaten, int ridt li Ommok tkun imtellgħa ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-

ġisem: 

- agħtina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. 

Sid is-sema u l-art, int qegħedt lil Marija sultana fil-leminija tiegħek: 

- agħmel li jkun jistħoqqilna nissieħbu magħha fil-glorja. 

Missierna 

 

Talba 

 

O Alla, inti ridt li Omm Ibnek tkun Ommna wkoll u Sultana tagħna; fit-

tjieba tiegħek, agħtina l-għajnuna tat-talb tagħha, biex niksbu l-glorja ta’ wliedek 

fis-saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien 

ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Għeluq  

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

Ammen. 
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L-GĦASAR 

 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

INNU 

 

Nersqu lejk, Sultana ħelwa  

tas-smewwiet, biex isserraħna  

u minn fuqna tneħħi t-toqol  

tad-dnubiet li qed jagħfsuna. 

 

Agħti widen għat-talb tagħna,  

o Marija, biex il-ħajja,  

int li raddejtilna t-tama  

li bil-ħtija t’Eva tlifna.  

 

Permezz tiegħek, o Sultana,  

jitla’ talbna quddiem Alla,  

ħa naqilgħu ż-żmien it-tajjeb  

għall-frott xieraq ta’ l-indiema.  

 

Verġni mqaddsa, b’qalb qawwija  

lejk induru w lilek ngħajjtu:  

int il-medjatriċi tagħna  

b’sehem mill-grazzja t’Ibnek waħdu.  

 

Ħajja, ħlewwa w tama tagħna,  

bik, fit-tmiem ta’ dan l-eżilju,  

nidħlu f’art il-wegħda mbierka,  

fil-mistrieħ tassew, għal dejjem.  

 

Kull tifħir u sebħ jingħata  

lill-Missier, lil Kristu Ibnek,  

u ‘l-Ispirtu, li bi glorja  

ta’ bla tmiem żejjnuk fis-sema. Ammen. 
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Salmodija tal-ġimgħa li jkun imiss …  

 

LEZZJONI QASIRA         Ġal 4:4-5 

 

Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn 

mara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-

adozzjoni.  

 

 RESPONSORJU QASIR 

 

R/. Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja: Il-Mulej miegħek. Sliem. 

V/. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. * Il-Mulej 

miegħek. Glorja. Sliem. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Hienja int, Verġni Marija, għax emmint dak kollu li l-Mulej bagħat jgħidlek: 

issa qiegħda ssaltan ma’ Kristu għal dejjem.  

 

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 - * 
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b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 

Glorja. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Hienja int, Verġni Marija, għax emmint dak kollu li l-Mulej bagħat jgħidlek: 

issa qiegħda ssaltan ma’ Kristu għal dejjem.  

  

PREĊI 

 

Alla, il-Missier li jista’ kollox, ried li kull nisel ifaħħar lil Marija, Omm Ibnu. 

Insebbħuh u ngħolluh bit-tifħir, u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: 

Tidħol għalina quddiemek Marija, mimlija bil-grazzja. 

O Alla, li tagħmel l-għeġubijiet, int tellajt fis-sema, bir-ruħ u l-ġisem, lill-Verġni 

bla tebgħa Marija, u seħibtha ma’ Kristu fil-glorja: 

- ibqa’ mexxi l-qlub ta’ wliedek sa ma jaslu fl-istess sebħ. 

Int, li tajtna lil Marija bħala ommna, bit-talb tagħha fejjaq il-morda, farraġ l-

imnikktin, aħfer lill-midinbin: 

- agħti lil kulħadd is-salvazzjoni u s-sliem.  

Int sawwabt fuq Marija l-milja tal-grazzja: 

- ferraħ lilna wkoll bil-kotra tal-grazzji tiegħek.  

Żomm il-Knisja tiegħek magħquda qalb waħda u ruħ waħda fl-imħabba: 

- agħmel li l-fidili tiegħek jibqgħu ħaġa waħda bejniethom fit-talb flimkien ma’ 

Marija, Omm Ġesù.  

Int żejjint lil Marija bil-kuruna ta’ sultana tas-sema:  

- agħmel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem fl-hena tas-saltna tiegħek mal-qtajja’ 

tal-qaddisin. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

O Alla, inti ridt li Omm Ibnek tkun Ommna wkoll u Sultana tagħna; fit-

tjieba tiegħek, agħtina l-għajnuna tat-talb tagħha, biex niksbu l-glorja ta’ wliedek 

fis-saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien 

ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Għeluq 

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

Ammen. 


