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11 ta’ Novembru 

SAN MARTIN TA’ TOURS, ISQOF 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss … 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/.  Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/.  U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant.  Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: 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 huwa r-Ragħaj il-kbir: 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 huwa r-Ragħaj il-kbir: 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 huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh. 
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M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu! 

"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 huwa r-Ragħaj il-kbir: 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 huwa r-Ragħaj il-kbir: 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 huwa r-Ragħaj il-kbir: 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 

 

Nifirħu lkoll mal-Knisja f’din il-festa  

ta’ San Martin, li llum is-Sid sejjaħlu  

għall-ħlas ta’ dejjem, għax hu qdieh fis-sewwa  

 fil-għalqa tiegħu. 

 

Kien bniedem ħajtu kollha magħqud m’Alla,  

raġel ta’ l-għaqal, twajjeb, umli u mistħi,  

għaraf jitrażżan u żamm ruħu safi,  

 fis-sliem u sieket.  

 

Sikwit fuq qabru b’tama jersqu l-morda  

u jħossu x’qawwa għandu quddiem Alla,  

għax minn kull mard jeħlishom, u jroddilhom  

 mill-ġdid is-saħħa.  

 

Għalhekk ninġabru llum u, b’qalb ferħana,  

inroddu ġieħ lil isqof kbir u ħlejju,  

sabiex bil-merti tiegħu nsibu dejjem  

 għajnuna f’waqtha.  

 

Il-qawwa, s-setgħa, l-ġieħ, is-sebħ u l-għana  

lit-Trinità Qaddisa, Alla wieħed,  

li mit-tron għoli tas-smewwiet imexxi  

 lill-ħlejjaq kollha. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss … 
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LEZZJONI II 

 

Qari mill-Ittri ta’ Sulpiċju Severu  

 

Martin, fqir u umli 

 

 Martin kien jaf ħafna minn qabel jum il-mewt tiegħu, u, meta wasal, qal lil 

ħutu li dan il-jum kien ħafna fil-qrib. Ġara li kellu jmur iżur id-djoċesi ta’ Candes 

minħabba l-firda li kien hemm fost il-kleru: għalkemm kien jaf li kien wasal fi 

tmiem ħajtu. Xtaq iġib il-paċi fosthom u ma beżax jagħmel il-vjaġġ: qies li jkun 

tmiem tassew sabiħ għall-ħajja tiegħu ta’ tjieba kieku kellu jħalli l-Knisja fl-hena 

tas-sliem.  

 Wara li qagħad ftit taż-żmien f’dak ir-raħal, jew aħjar f’dik il-knisja, fejn 

kien mar, u rnexxielu jġib il-paċi bejn il-kleru ta’ hemm, meta beda jaħseb biex 

jerġa’ lura lejn il-monasteru ħass tonqoslu s-saħħa ta’ ġismu, sejjaħ ‘l ħutu u 

qalilhom li kien wasal biex imut. In-niket u l-biki ħakimhom ilkoll, u b’leħen 

wieħed, imbikkijin, bdew jgħidulu: “Għaliex, missier, se tħallina? Għaliex se 

titlaqna waħedna fin-niket tagħna? Ara lpup ħattafa se jaqbżu fuq il-merħla 

tiegħek: jekk ir-ragħaj ikun midrub, min se jeħlisna mill-qilla tagħhom? Nafu li int 

tixtieq ‘il Kristu, imma l-premju tiegħek hu fiż-żgur u ma titilfux jekk tiddawwar 

biex tiksbu: ikollok, mela, ħniena minna lkoll, li se tħalli  waħedna”  

 Imqanqal minn dan il-biki, li ġegħlu jagħdirhom kif dejjem għamel tul ħajtu 

kollha b’mogħdrija ġejja mill-fond tal-ħniena ta’ Alla, hu wkoll beda jibki – hekk 

qalulna – u dawwar wiċċu lejn Alla u, għall-kliem ta’ ħutu mbikkija, wieġeb biss 

b’dan il-kliem: “Mulej, jekk għadni meħtieġ għall-poplu tiegħek, ma rridx naħrab 

ix-xogħol: ikun li trid int”. 

 Raġel li jgħaġġbek, la nkedd mix-xogħol, lanqas reġa’ lura quddiem il-

mewt; ma nġibidx la lejn naħa u lanqas lejn l-oħra; ma beżax mill-mewt, 

għalkemm ma ċaħadx li jibqa’ jgħix. Għajnejh u jdejh il-ħin kollu merfugħa lejn 

is-sema, ma kienx iħalli l-ispirtu qawwi tiegħu jehda mit-talb, u lill-qassisin li 

kienu madwaru, meta staqsewh iridhomx idawwruh biex itaffulu l-uġigħ, 

weġibhom: Ħalluni, ħuti, inħares lejn is-sema u mhux lejn l-art, biex ruħi tkun 

tħares lejn Alla meta tasal biex titlaq”. Kif qal dan, ra x-xitan maġenbu: “X’qed 

tagħmel hawn”, qallu, “bhima kollok dmija? Xejn ma ssib fija minn tiegħek, ja 

mejjet ħaj; jien sejjer fi ħdan Abraham”. Kif qal dan il-kliem ruħu ttajret lejn is-

sema. Martin, kollu ferħan, intlaqa’ fi ħdan Abraham. Martin, fqir u umli, daħal 

għani fis-sema.    
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RESPONSORJU  

 

R/.  Raġel tassew hieni! Ebda qerq ma kien hemm fuq fommu! Qatt ma ġġudika lil 

ħadd! Qatt ma kkundanna lil xi ħadd! * Fuq fommu ma kienx hemm ħlief Kristu, 

ħlief sliem, ħlief ħniena! 

V/.  O raġel li jgħaġġbek, la nkedd bix-xogħol u lanqas reġa’ lura quddiem il-

mewt. * Fuq fommu ma kienx hemm ħlief Kristu, ħlief sliem, ħlief ħniena! 

 

TALBA 

 

 O Alla, l-isqof San Martin f’ħajtu u f’mewtu faħħar il-kobor tiegħek; ġedded 

fi qlubna l-għeġubijiet tal-grazzja tiegħek, biex la l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu 

biex jifirduna minn imħabbtek. 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 

 

Lill-Appostli Martin tixbah  

għaliex bħalhom tajt ix-xhieda;  

u sabiex imħabbtek tgħarraf  

li tkun martri  wrejtna r-rieda. 

 

Għalhekk waqt li ismek ngħollu  

żomm lir-rgħajja f’triq is-sewwa,  

ħalli l-ġemgħa toktor f’ġieħha  

u bl-imħabba ttemm id-dnewwa. 

 

Għax int kont l-għaxqa tal-merħla,  

li Ġesù ħalla f’idejk;  

bil-għemil u bil-kliem tiegħek  

qalb kulħadd inġibdet lejk. 

 

Biex is-sebħ u l-ħidma tiegħek  

ma tidbielx maż-żminijiet,  

Martin dawwal, ħeġġeġ, ħares,  

qaddes l-għadd ta’ l-isqfijiet. 

 

‘L Alla wieħed sebħ ingħollu  

Tliet Persuni magħżulin;  

lil Martin, ħajr, għax bih ġejna  

fi twemmina imdawwlin. Ammen. 

 

SALMODIJA  

  

Ant. 1:  Martin, saċerdot ta’ Alla, is-smewwiet u s-saltna ta’ Missieri huma miftuħa 

għalik.  
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Salm 62 (63), 2-9 

  

Alla, Alla tiegħi int; *  

lilek ħerqan infittex.  

Ruħi bilgħatx għalik, †  

għalik imxennaq jiena, *  

bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.  

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *  

biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.  

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *  

xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.   

 

Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *  

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.  

Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *  

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,  

meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *  

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.  

Għax int kont għajnuna għalija, *  

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.  

Miegħek tingħaqad ruħi, *  

int tweżinni bil-leminija tiegħek. 

Glorja.  

 

Ant. 1:   Martin, saċerdot ta’ Alla, is-smewwiet u s-saltna ta’ Missieri huma 

miftuħa għalik.  

Ant. 2:   Għajnejh u jdejh il-ħin kollu merfugħa lejn is-sema, ma kienx iħalli l-

ispirtu qawwi tiegħu jehda mit-talb, hallelujah. 

 

Kantiku  (Dan 3,57-88.56) 

  

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku, smewwiet, il-Mulej.  

Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *  

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  

Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  
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Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  

bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.  

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *  

bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.  

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *  

bierku, silġ u bard, il-Mulej.  

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *  

bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.  

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *  

bierku, beraq u sħab, il-Mulej.  

 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *  

ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.  

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *  

bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.  

Bierku, għejun, il-Mulej; *  

bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.  

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *  

bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.  

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *  

bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 

  

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *  

bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.  

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *  

bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.  

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *  

faħħruh u għolluh għal dejjem.  

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *  

infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.  

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *  

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 

  

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.  

 

Ant. 2:   Għajnejh u jdejh il-ħin kollu merfugħa lejn is-sema, ma kienx iħalli l-

ispirtu qawwi tiegħu jehda mit-talb, hallelujah. 
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Ant. 3:  Martin, kollu ferħan, intlaqa’ fi ħdan Abraham; Martin, fqir u umli, daħal 

għani fis-sema, hallelujah. 

 

Salm 149 

  

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu  

Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *  

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom  

Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *  

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!  

Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *  

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  

 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *  

u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!  

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *  

u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,  

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *  

u jagħtu l-kastig lill-popli,  

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *  

bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,  

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *  

dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.  

 

Ant. 3:   Martin, kollu ferħan, intlaqa’ fi ħdan Abraham; Martin, fqir u umli, daħal 

għani fis-sema, hallelujah. 

 

LEZZJONI QASIRA   Lhud 13:7-9a 

  

Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li wasslulkom  il-kelma ta' Alla; aħsbu 

fuq it-tmiem ta' ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom.  Ġesù Kristu 

hu dak li kien, fl-imgħoddi, issa u għal dejjem.  Tħallux li tinġibdu ‘l barra mit-

triq b'tagħlim xorta oħra u barrani.  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R. Fuqek, Ġerusalemm, * Qegħidt l-għassiesa.  Fuqek.  
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V. Lejl u nhar ma jiqfux ixandru isem il-Mulej. * Qegħidt l-għassiesa. Glorja. 

Fuqek. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Hieni dan il-bniedem li kiseb il-ġenna! Jifirħu miegħu l-anġli u l-arkanġli; u l-

kotra tal-qaddisin mal-ġemgħa tal-verġni jgħidulu b’leħen għoli: Ibqa’ magħna 

għal dejjem. 

 

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:  

  Hieni dan il-bniedem li kiseb il-ġenna! Jifirħu miegħu l-anġli u l-arkanġli; u l-

kotra tal-qaddisin mal-ġemgħa tal-verġni jgħidulu b’leħen għoli: Ibqa’ magħna 

għal dejjem. 

 

PREĊI   

 

Kristu hu r-ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Inroddulek ħajr, u fiċ-

ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: 

Irgħa l-poplu tiegħek, Mulej. 

Kristu, int għoġbok tqiegħed fil-Knisja tiegħek rgħajja qaddisin bħal eżempju tat-

tjieba u l-imħabba tiegħek: 

- ibqa’ uri l-ħniena tiegħek magħna b’rgħajja bħalhom. 

Int għadek taqdi  l-uffiċċju ta’ ragħaj spiritwali permezz ta’ dawk li tqiegħed 

f’ismek fuq il-merħla tiegħek: 

- żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. 

Bil-qaddisin tiegħek, li f’idejhom tafda l-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib 

tar-ruħ u tal-ġisem: 

- kompli fina bla heda l-ministeru tal-ħajja u l-qdusija. 

Int tipprovdi bnedmin qaddisa biex jirgħu l-merħla tiegħek bl-għaqal u bl-imħabba; 

- xerred id-doni tiegħek fuq ir-rgħajja spiritwali tagħna f’dawn il-gżejjer biex 

jagħarfu jqaddsuna. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

 O Alla, l-isqof San Martin f’ħajtu u f’mewtu faħħar il-kobor tiegħek; ġedded 

fi qlubna l-għeġubijiet tal-grazzja tiegħek, biex la l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu 

biex jifirduna minn imħabbtek. 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 

 

Nifirħu lkoll mal-Knisja f’din il-festa  

ta’ San Martin, li llum is-Sid sejjaħlu  

għall-ħlas ta’ dejjem, għax hu qdieh fis-sewwa  

 fil-għalqa tiegħu. 

 

Kien bniedem ħajtu kollha magħqud m’Alla,  

raġel ta’ l-għaqal, twajjeb, umli u mistħi,  

għaraf jitrażżan u żamm ruħu safi,  

 fis-sliem u sieket.  

 

Sikwit fuq qabru b’tama jersqu l-morda  

u jħossu x’qawwa għandu quddiem Alla,  

għax minn kull mard jeħlishom, u jroddilhom  

 mill-ġdid is-saħħa.  

 

Għalhekk ninġabru llum u, b’qalb ferħana,  

inroddu ġieħ lil isqof kbir u ħlejju,  

sabiex bil-merti tiegħu nsibu dejjem  

 għajnuna f’waqtha.  

 

Il-qawwa, s-setgħa, l-ġieħ, is-sebħ u l-għana  

lit-Trinità Qaddisa, Alla wieħed,  

li mit-tron għoli tas-smewwiet imexxi  

 lill-ħlejjaq kollha. Ammen. 

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1:   Martin, raġel li jgħaġġbek, la nkedd bix-xogħol lanqas reġa’ lura quddiem 

il-mewt; ma beżax mill-mewt, għalkemm ma ċaħadx li jibqa’ jgħix. 
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Salm 14 (15) 

 

Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? * 

Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek? 

 

Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb, * 

min jgħid is-sewwa f'qalbu; 

min ma jqassasx bi lsienu, † 

ma jagħmilx deni lil ġaru, * 

u ma jgħajjarx lil għajru; 

min ma jistmax lill-bniedem ħażin, * 

imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-Mulej; 

min iwiegħed u jżomm kelmtu; † 

min jislef u ma jitlobx imgħax, * 

u ma jieħu xejn kontra min  hu bla ħtija. 

 

Min jagħmel dan, * 

qatt ma jitħarrek. 

  Glorja. 

 

Ant. 1:  Martin, raġel li jgħaġġbek, la nkedd bix-xogħol lanqas reġa’ lura quddiem 

il-mewt; ma beżax mill-mewt, għalkemm ma ċaħadx li jibqa’ jgħix. 

Ant. 2:  Mulej, jekk għadni meħtieġ għall-poplu tiegħek, ma rridx naħrab ix-

xogħol; ikun li trid int.  

 

Salm 111 (112) 

 

Hieni l-bniedem li jibża' mill-Mulej, * 

li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu! 

Kbar fuq l-art ikunu wliedu; * 

nisel it-tajbin ikun imbierek. 

Ġid u għana jkunu f'daru; * 

għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. 

  

Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin; * 

twajjeb u ħanin hu l-bniedem sewwa. 

Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, * 

li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. 

  

Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel; * 
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għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu. 

Xejn ma jibża' minn aħbar ħażina; * 

qalbu qawwija bit-tama fil-Mulej. 

Qalbu qawwija, m'għandux m’niex jibża', * 

sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu. 

Iqassam u jagħti lill-foqra; † 

għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu; * 

rasu merfugħa bil-ġieħ. 

  

Jarah il-ħażin u jinkedd, † 

jheżheż snienu u jtertaq qalbu. * 

Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma. 

Glorja. 

 

Ant. 2:  Mulej, jekk għadni meħtieġ għall-poplu tiegħek, ma rridx naħrab ix-

xogħol; ikun li trid int.  

Ant. 3:  L-isqof Martin għadda minn din id-dinja għall-oħra, fejn issa qiegħed ma’ 

Kristu bħala ġawhra tas-saċerdoti.  

 

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.  

 Glorja lill-Missier....... 

 

Ant. 3:  L-isqof Martin għadda minn din id-dinja għall-oħra, fejn issa qiegħed ma’ 

Kristu bħala ġawhra tas-saċerdoti.  

 

LEZZJONI QASIRA          1 Piet 5:1-4 

 

Nitlob lill-presbiteri li hemm fostkom, bħala presbiteru jien ukoll u xhud 

tat-tbatijiet ta' Kristu, u bħala wieħed li għandu sehem mis-sebħ li għad irid 
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jidher:  irgħu l-merħla ta' Alla li hi f'idejkom. Ħudu ħsiebha, mhux bilfors, 

imma bil-qalb, kif irid Alla; mhux għall-qligħ baxx, iżda mħeġġin mill-

imħabba;  mhux bħallikieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li ġew mogħtijin 

f’idejkom, imma billi tkunu eżempju għall-merħla.  Mbagħad, meta jidher ir-

Ragħaj il-Kbir, tiksbu l-kuruna tas-sebħ, magħmula minn ward li  qatt ma 

jidbiel. 

 

RESPONSORJU QASIR 

 

R/.  Dan hu l-ħabib ta’ ħutu, u jitlob ħafna ghall-poplu. * Hallelujah, hallelujah.  

Dan. 

V/.  Huwa ta ħajtu għal ħutu. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Dan.  

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Isqof qaddis, li minn qalbu ħabb lil Kristu s-sultan u ma beżax mill-kbarat 

setgħana ta’ l-art! Ruħ ta’ qdusija li ma bħalha, li għalkemm ma nfiridx mill-ġisem 

bis-sejf tal-moħqrija, iżda ma tilifx il-premju tal-martirju! 

 

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. 
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Glorja. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Isqof qaddis, li minn qalbu ħabb lil Kristu s-sultan u ma beżax mill-kbarat 

setgħana ta’ l-art! Ruħ ta’ qdusija li ma bħalha, li għalkemm ma nfiridx mill-ġisem 

bis-sejf tal-moħqrija, iżda ma tilifx il-premju tal-martirju! 

    

PREĊI 

 

Kristu hu l-Qassis il-Kbir, imqiegħed għall-bnedmin f’dak kollu li għandu 

x’jaqsam ma’ Alla. Nagħtuh tifħir xieraq, u bl-umiltà kollha nitolbuh u ngħidulu: 

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej. 

Int xerridt dawl ta’ l-għaġeb fuq il-Knisja tiegħek permezz ta’ mexxejja kbar u 

qaddisa: 

- ferraħ dejjem u sebbaħ bl-istess dawl lill-poplu nisrani. 

Int ħfirt id-dnubiet tal-poplu tiegħek kull meta r-rgħajja qaddisa talbuk bħal Mosè: 

- bit-talb tagħhom ibqa’ saffi u qaddes il-Knisja tiegħek. 

Int ikkonsagrajt għalik il-qaddisin tiegħek minn fost l-aħwa u bgħatt fuqhom l-

Ispirtu tiegħek: 

- agħti l-milja ta’ l-Ispirtu s-Santu lill-mexxejja kollha tal-poplu tiegħek. 

Inti nnifsek għoġbok tkun is-sehem u l-wirt tar-rgħajja qaddisa tiegħek: 

- tħallix li xi ħadd minna l-mifdija b’demmek jibqa’ mingħajrek. 

Bir-rgħajja tal-Knisja inti tagħti l-ħajja ta’ dejjem lin-nagħaġ tiegħek, biex ħadd ma 

jaħtafhomlok minn idejk: 

- salva lil ħutna l-mejtin li għalihom tajt ħajtek. 

- qajjimhom għall-ħajja u agħtihom l-hena ta’ dejjem. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

 O Alla, l-isqof San Martin f’ħajtu u f’mewtu faħħar il-kobor tiegħek; ġedded 

fi qlubna l-għeġubijiet tal-grazzja tiegħek, biex la l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu 

biex jifirduna minn imħabbtek. 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. 

 


