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14 ta’ Settembru 

L-EŻALTAZZJONI TAS-SALIB IMQADDES 

FESTA 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA  

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant. Kristu s-sultan ġie merfugħ fuq is-salib għalina: 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 ġie merfugħ fuq is-salib għalina: 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 ġie merfugħ fuq is-salib għalina: 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 ġie merfugħ fuq is-salib għalina: 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 ġie merfugħ fuq is-salib għalina: 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 ġie merfugħ fuq is-salib għalina: 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 ġie merfugħ fuq is-salib għalina: 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 

 

Ħajr, għuda mqaddsa, sebħ u ġid tad-dinja;  

int tama tagħna għax rebbaħtna l-ġenna;  

għax int sinjal ta’ rebħ, li hemm li jkiddna  

għad ifarraġna, w jinbidlilna f’benna.  

 

Lilek infaħħru, quddiemek ninxteħtu  

fl-art għarkubbtejna, għelm jilma tar-rebħa;  

għax fost il-ħlejjaq lilek għażel Alla  

biex tilqa’ d-demm u terfa’ l-egħżeż debħa.  

  

Ġieħ fis-Salib ngħollu ‘l Missier u ‘l Iben;  

tifħir xejn inqas lir-Ruħ li ġej minnhom;  

il-hena fl-art u ‘l qaddisin fis-sema  

li Salib Kristu b’wirt u sehem kisbilhom. Ammen. 

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Dan hu s-salib tal-Mulej; jaħarbu minn quddiemu l-għedewwa ta’ l-iljun 

rebbieħ tat-tribù ta’ Ġuda, għerq David, hallelujah.  

 

Salm 2 

 

Għaliex jixxewwxu l-ġnus, * 

u l-popli jreddnu għal xejn? 

Is-slaten ta' l-art iqumu, † 

u l-kbarat jiftiehmu bejniethom * 

kontra l-Mulej u l-Midluk tiegħu: 
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"Ħa nkissru l-ktajjen tagħhom, * 

u ntajjru minn fuqna l-irbit tagħhom!" 

 

Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom, * 

il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom. 

Mbagħad ikellimhom bil-herra, * 

bil-qilla tiegħu jkexkixhom: 

"Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi, * 

fuq Sijon, l-għolja mqaddsa tiegħi!" 

Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej; * 

hu qalli: "Ibni int, jien illum nissiltek. 

Itlobni, u l-ġnus nagħtik b'wirtek, * 

u truf l-art bi priża tiegħek. 

B'virġa tal-ħadid int tkissirhom, * 

bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom." 

 

U issa, slaten, ifhmu sewwa; * 

twiddbu, intom li taħkmu l-art. 

Aqdu lill-Mulej bil-biża', * 

u bir-rogħda riġlejh busu, 

li ma jagħdabx u intom tinqerdu, * 

għax malajr tixgħel il-qilla tiegħu.  

Hienja dawk kollha * 

li jistkennu fih! 

 

Glorja. 

 

Ant. 1: Dan hu s-salib tal-Mulej; jaħarbu minn quddiemu l-għedewwa ta’ l-iljun 

rebbieħ tat-tribù ta’ Ġuda, għerq David, hallelujah.  

Ant. 2: L-isem qaddis tal-Mulej imsallab hu gglorifikat fis-sema u fl-art, hallelujah. 

 

Salm 8 

 

Mulej, Sid tagħna, * 

kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 

 

Int qegħedt is-sebħ tiegħek * 

'il fuq mis-smewwiet. 

Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih * 
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fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib; 

int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, * 

biex iġġib fix-xejn l-għadu u 'l min iqum kontrik. 

 

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, * 

il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom! 

X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, * 

bin il-bniedem, biex taħseb fih? 

 

Ftit inqas mill-allat għamiltu, † 

bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, * 

qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk! 

 

Kollox taħt riġlejh qegħedtlu: * 

in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri; 

l-għasafar ta' l-ajru u l-ħut tal-baħar, * 

dak kollu li jterraq fil-baħar. 

  

Mulej, Sid tagħna, * 

kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 

Glorja. 

 

Ant. 2: L-isem qaddis tal-Mulej imsallab hu gglorifikat fis-sema u fl-art, hallelujah. 

Ant. 3: Imbierek int, salib: int waħdek stħaqqlek terfa’ fuqek lis-Sultan u s-Sid tas-

sema, hallelujah. 

 

Salm 95 (96) 

 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida; * 

għannu lill-Mulej fl-art kollha! 

Għannu lill-Mulej, bierku ismu! * 

Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. 

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, * 

fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. 

 Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna, * 

tal-biża' aktar mill-allat kollha. 

Għax kollha frugħa l-allat tal-popli; * 

Jaħweh hu li għamel is-smewwiet! 

Ġmiel u sebħ huma quddiemu, * 

qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu. 
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Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli, † 

agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa; 

agħtu lill-Mulej is-sebħ ta' ismu!  

Ġibulu l-offerti, † 

u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu; * 

inxteħtu quddiem il-Mulej b'tiżjin qaddis;  

triegħdu quddiemu, nies kollha ta' l-art! * 

Għidu fost il-ġnus: "Il-Mulej isaltan!"  

Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek; * 

hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. 

  

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art, * 

ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih, 

ħa jifraħ ir-raba' u kull ma fih, * 

u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk 

quddiem il-Mulej, għax ġej, * 

għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art.  

Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, * 

u mill-popli bis-sewwa tiegħu. 

 Glorja. 

 

Ant. 3: Imbierek int, salib: int waħdek stħaqqlek terfa’ fuqek lis-Sultan u s-Sid tas-

sema, hallelujah. 

 

V/. Kif Mosè refa’ s-serp fid-deżert. 

R/. Hekk jenħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem. 

 

LEZZJONI 1 

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin Gal 2:19-3:7. 13-14; 6:14-16 

 

Il-glorja tas-salib 

 

Ħuti: Jien permezz tal-liġi mitt għal-liġi biex ngħix għal Alla; issallabt ma' 

Kristu. Ngħix, imma mhux jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li ngħix fil-

ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-Iben ta' Alla, li ħabbni u ta ruħu 

għalija. M'iniex inġib fix-xejn il-grazzja ta' Alla; għax kieku l-ġustifikazzjoni 

kellha tiġi mill-Liġi, Kristu kien ikun miet għal xejn. 
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Ja Galatin bla moħħ, min saħħarkom bi kliemu? Intom li Kristu tpinġa msallab 

quddiem għajnejkom! Dan irrid naf mingħandkom: l-Ispirtu rċevejtuh mill-opri 

tal-liġi jew mis-smigħ tal-fidi? Daqshekk intom boloh? Bdejtu bl-ispirtu, u issa 

se tkomplu bil-ġisem? Batejtu dan kollu għal xejn, jekk tassew għal xejn? Meta 

Alla jagħtikom l-ispirtu u juri s-setgħa tiegħu permezz tagħkom, dan isir bis-

saħħa ta' l-opri tal-liġi jew bis-smigħ tal-fidi? Hemm miktub : "Abraham 

emmen lil Alla, u dan kien magħdud lilu għall-ġustifikazzjoni." Kunu afu, mela, 

li dawk li jgħixu bil-fidi, dawk huma wlied Abraham. 

 Kristu ħelisna mis-saħta tal-liġi billi sar hu nnifsu saħta għalina, għax 

hemm miktub: 'Misħut min ikun imdendel ma' l-għuda,' biex fi Kristu Ġesù l-

barka ta' Abraham tilħaq lill-ġnus kollha, u biex permezz tal-fidi aħna nilqgħu 

l-wegħda ta' l-Ispirtu. 

 Ngħid għalija, ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesù 

Kristu, li bih id-dinja hi msallba għalija u jiena għad-dinja. Għaliex, biċ-

ċirkonċiżjoni jew mingħajrha, xejn ma hemm ta' siwi, ħlief ħolqien ġdid. U 

dawk kollha li jimxu fuq din ir-regola, is-sliem u l-ħniena fuqhom, kif ukoll 

fuq Iżrael ta' Alla. 

 

RESPONSORJU ara Gal 6:14a; Lhud 2:9b 

 

R/. Aħna għandna niftaħru bis-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu; fih hi s-salvazzjoni, il-

ħajja u l-qawmien tagħna, * Bih salvajna u ħlisna.  

V/. Alla żejjnu bil-glorja u l-ġieħ minħabba l-mewt li hu bata. * Bih salvajna u 

ħlisna.  

 

LEZZJONI II 

 

Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Andrija ta’ Kreta  

 

Is-salib hu l-glorja u l-eżaltazzjoni ta’ Kristu 

 

Qegħdin niċċelebraw il-festa tas-salib, li bih tkeċċew id-dlamijiet u ħadna d-

dawl mill-ġdid. Qegħdin niċċelebraw il-festa tas-salib; nintrefgħu fil-għoli flimkien 

ma’ l-Imsallab, inħallu hawnhekk l-art u d-dnub, u nitħejjew għall-ħwejjeġ tas-

sema. Is-salib hu ġid kbir u għażiż: min għandu lilu għandu teżor. Is-salib, mhux 

fl-isem biss imma tassew, hu l-isbaħ ġid fuq kull ġid ieħor, u għalhekk bil-ħaqq 

kollu nsejjaħlu teżor. Is-salvazzjoni kollha tagħna tinsab f’dan it-teżor, u aħna 

salvajna u ġġeddidna bih u biex niksbu lilu. 
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Li ma kienx is-salib, Kristu ma kienx jissallab. Li ma kienx is-salib, il-ħajja 

ma kinitx tissammar miegħu. Kieku l-ħajja ma ssammritx miegħu, l-għejun ta’ l-

immortalità ma kinux jinfetħu f’ġenb Kristu u jxerrdu d-demm u l-ilma u jnaddfu 

d-dinja; il-kitba tal-kundanna tad-dnub ma kinitx titħassar; ma konniex niksbu l-

ħelsien; ma konniex nieħdu mill-frott tas-siġra tal-ħajja; il-ġenna ma kinitx 

tinfetaħ. Li ma kienx is-salib, il-mewt ma kinitx tingħeleb, dawk li għammru f’art 

l-imwiet ma kinux jittieħdu priża.  

Kbir u għażiż hu s-salib. Kbir, għax bih sar ħafna ġid, ġid tassew kotran 

ladarba fil-biċċa l-kbira tiegħu tahulna Kristu nnifsu bil-mirakli u t-tbatijiet tiegħu 

tahulna Kristu nnifsu bil-mirakli u t-tbatijiet tiegħu. Għażiż, għax is-salib huwa l-

passjoni ta’ Alla u s-sinjal tar-rebħa tiegħu: huwa l-passjoni tiegħu għax bih sofra 

l-mewt minn rajh; huwa s-sinjal tar-rebħa tiegħu, għax bih għeleb lix-xitan, ħareġ 

rebbieħ fuq il-mewt, u kisser il-bibien ta’ art l-imwiet; hekk is-salib sar salvazzjoni 

ta’ kulħadd fid-dinja. 

Is-salib jissejjaħ ukoll il-glorja ta’ Kristu u l-eżaltazzjoni ta’ Kristu. Huwa l-

kalċi mixtieq u t-tmiem tat-tbatijiet li Kristu ħa għalina. Isma’ lil Kristu stess jgħid 

kif is-salib hu l-glorja tiegħu: Issa Bin il-bniedem huwa gglorifikat, u fih huwa 

gglorifikat Alla. Qal ukoll: Missier, igglorifikani bil-glorja li kelli miegħek qabel 

ma kienet id-dinja. U iżjed: Missier, agħti glorja lil Ismek. U nstema’ leħen mis-

sema: Jiena diġà gglorifikajtu, u nerġa’ nigglorifikah.  

Isma’ lil Kristu jgħid ukoll kif is-salib hu l-eżaltazzjoni tiegħu: Meta 

nintrefa’ mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Minn dan tara li s-salib hu 

l-glorja u l-eżaltazzjoni ta’ Kristu.  

 

RESPONSORJU  

 

R/. Salib ta’ l-għaġeb, int ħaddant f’dirgħajk it-teżor u l-fidwa ta’ l-ilsiera, * Bik 

id-dinja nfdiet bid-demm ta’ Sidha.  

V/. Insellmulek salib, ikkonsagrat bil-ġisem ta’ Kristu, imżejjen bil-membri tiegħu 

bħal b’ġawhar. * Bik id-dinja nfdiet bid-demm ta’ Sidha.  

 

INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU. 

 

Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru. 

Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek. 

Lilek l-anġli kollha, * 

 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, 

Lilek il-kerubini u s-serafini * 

 Ixandruk bla heda: 
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Qaddis, * Qaddis, * Qaddis * 

 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti. 

Is-smewwiet u l-art mimlija * 

 bil-kobor tas-sebħ tiegħek. 

Lilek tfaħħar * 

 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli. 

Lilek ifaħħar *  

 l-għadd sabiħ tal-Profeti. 

Lilek ifaħħru * 

 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. 

Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik: 

il-Missier * ta’ kobor bla qjies 

l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni 

u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur 

 

Kristu, * inti s-Sultan glorjuż. 

Inti minn dejjem * Bin il-Missier. 

Int, biex teħles lill-bniedem, * 

 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni. 

Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, * 

 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen. 

Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, * 

 fis-sebħ tal-Missier. 

Aħna nemmnu * 

 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef. 

Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, * 

 li int fdejt b’demmek il-għażiż. 

Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek * 

 fil-glorja ta’ dejjem. 

 

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, * 

 bierek lill-wirt tiegħek. 

Kun ir-ragħaj tagħhom, * 

 erfagħhom għal dejjem. 

Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk; 

u nfaħħru ismek għal dejjem, * 

 u għal dejjem ta’ dejjem. 

Agħmel, Mulej, li llum * 

 inħarsu ruħna minn kull dnub. 

Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina. 
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Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 

 kif fik hi t-tama tagħna. 

Fik, Mulej, jien nistkenn: * 

 ma jkolli qatt għax ninfixel. 

 

 

TALBA 

 

 O Alla, int ridt li Ibnek il-waħdieni jieħu l-mewt tas-salib biex isalva l-

bnedmin; agħmel li, kif għarafna l-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistħoqqilna 

niksbu fis-sema l-frott tal-fidwa li tana Ibnek Ġesù Kristu, 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.  

 

INNU 

 

Is-Salib, sinjal ta’ l-għaġeb,  

jilma w jiddi kullimkien;  

bih ħelisna mid-dnub Kristu  

u għaqqadna lkoll flimkien.  

 

Din is-siġra l-ogħla w l-isbaħ  

ħassritilna l-ħtija ewliena;  

refgħet fuqha l-ogħla debħa  

w tal-Missier qanqlet il-ħniena. 

 

Inti Kristu, sultan twajjeb,  

ħenn għalina, u farraġna,  

biex kif darba fuq l-Għolja  

rebbiħin b’salibek ħriġna,  

 

hekk il-hemm ta’ din il-ħajja  

nagħrfu nġorru lkoll bis-sabar,  

għal imħabbtek u għal ġieħek,  

li għad ngħożżu ‘l hemm mill-qabar. 

 

Lill-Missier u ‘l Ruħ il-Qodos  

u lill-Iben kull foħrija,  

għax mill-mewt b’salibu ħielsa  

b’hena w ġid ġejna mogħnija. Ammen. 

 

SALMODIJA  

  

Ant. 1: Kristu, bil-mewt tiegħu fuq is-salib, xejjen is-setgħat ta’ l-infern; huwa 

tħażżem bil-qawwa, u fit-tielet jum irxoxta. 
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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.  

 

Ant. 1: Kristu, bil-mewt tiegħu fuq is-salib, xejjen is-setgħat ta’ l-infern; huwa 

tħażżem bil-qawwa, u fit-tielet jum irxoxta. 

Ant. 2: Jiddi s-salib imbierek, li fuqu l-Mulej ħa l-mewt bħala bniedem, u 

b’demmu naddafna minn ħtijietna.  

 

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.  

 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *  
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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: Jiddi s-salib imbierek, li fuqu l-Mulej ħa l-mewt bħala bniedem, u 

b’demmu naddafna minn ħtijietna.  

Ant. 3: Kollu dija s-salib ħanin, li bih id-dinja salvat: is-salib jirbaħ u jsaltan u 

jneħħi kull dnub, hallelujah. 
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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: Kollu dija s-salib ħanin, li bih id-dinja salvat: is-salib jirbaħ u jsaltan u 

jneħħi kull dnub, hallelujah. 

 

LEZZJONI QASIRA Lhud 2:9b-10 

  

Aħna issa qegħdin naraw lil Ġesù mżejjen bis-sebħ u l-ġieħ minħabba l-

mewt li hu bata, biex, għall-grazzja ta’ Alla, il-mewt li daq tkun għall-ġid ta’ 

kulħadd. Għax kien jixraq li Alla, li għalih u bih sar kollox, waqt li jwassal 

ħafna wlied għas-sebħ, jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett 

bis-saħħa tat-tbatijiet.  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/. Mulej Ġesù Kristu, * Nadurawk u nberkuk. Mulej.  

V/. Għax b’salibek fdejt id-dinja. * Nadurawk u nberkuk. Glorja. Mulej. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Naduraw, Mulej, is-salib tiegħek, u nfaħħru u nsebbħu l-qawmien qaddis tiegħek 

għall-ħajja; għax salibek kien ta’ hena għad-dinja kollha. 

 

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. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Naduraw, Mulej, is-salib tiegħek, u nfaħħru u nsebbħu l-qawmien qaddis tiegħek 

għall-ħajja; għax salibek kien ta’ hena għad-dinja kollha. 
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PREĊI  

 

Is-Salvatur tagħna fdiena bis-salib tiegħu. Nitolbuh b’fiduċja u tama kbira:  

Salvana, Mulej, bis-salib tiegħek.  

Iben ta’ Alla, int fejjaqt il-poplu ta’ Iżrael bis-sinjal tas-serp tal-bronż: 

- ħarisna llum mill-velenu tad-dnub.  

Iben tal-bniedem, int kont merfugħ fuq is-salib kif Mosè refa’ s-serp fid-deżert:  

- tella’ lilna fil-ferħ tas-saltna tiegħek.  

Iben waħdieni tal-Missier, Alla ma bagħtikx fid-dinja biex tagħmel ħaqq minnha, 

imma biex hija ssalva bik: 

- kattar il-fidi fi gżiritna, fi qrabatna u ħbiebna, biex ma jintilfux.  

Iben etern tal-Missier, int ġejt tqiegħed in-nar fuq l-art, xtaqt ħafna li jaqbad:  

- agħtina li nagħmlu dejjem kull ma hu veru u nersqu lejn id-dawl.  

 

Missierna 

 

Talba 

 

 O Alla, int ridt li Ibnek il-waħdieni jieħu l-mewt tas-salib biex isalva l-

bnedmin; agħmel li, kif għarafna l-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistħoqqilna 

niksbu fis-sema l-frott tal-fidwa li tana Ibnek Ġesù Kristu, 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.  

 

INNU 

 

Is-sinjal tas-sultan riesaq lejna,  

jiddi b’dawl misterjuż is-salib:  

fuqu jitla’ l-ħallieq, biex lill-bniedem  

jerġa’ jilqgħu bħal qabel b’ħabib.  

 

Daqqa sħiħa ta’ lanza fuq ġenbu  

tiftaħ ġerħa fil-ġisem għażiż:  

biex mid-demm u l-ftit ilma li joħroġ  

niksbu ndafa ta’ poplu qaddis.  

 

Siġra sbejħa, li stħaqqlek tiżżejjen  

bl-ilbies aħmar ta’ demm is-sultan,  

inti biss kont magħżula biex fuqek  

tilqa’ l-ġisem qaddis tas-Setgħan.  

 

Hienja int! Ma’ dirgħajk kien imdendel  

prezz il-fidwa mill-jasar tad-dnub:  

ħaddant miegħek il-ġisem ta’ Kristu,  

ħtaft il-priża lill-għadu megħlub.  

 

Sliem għalik, artal għani tal-Vittma,  

li t-tbatija żejjnitek bir-rebħ;  

fuqek mietet il-ħajja biex tagħti  

lilna l-ħajja w timliena bis-sebħ.  

 

Sliem għalik, o Salib, tama tagħna!  

Illum tfaħħrek kull qalb, kull ilsien.  

Kun għat-tajjeb il-għajn ta’ kull grazzja,  

kun għall-ħati ta’ maħfra w ħelsien. 

 

Trinità li salvajtna, kull ħliqa  
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ħajr u barka quddiemek iġġib:  

ieqaf dejjem b’għajnuna ħanina  

ma’ kull min issalvah bis-salib. Ammen.  

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1: Kbir hu l-għemil tal-ħniena ta’ Kristu! Hu, il-ħajja, ħa l-mewt tas-salib, 

biex jeqred il-mewt tagħna. 

 

Salm 109 (110)1-5. 7 

 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 

"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi, 

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 

mirfes taħt riġlejk." 

  

Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 

 aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  

fuq l-għoljiet imqaddsa, * 

 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 

  

Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"  

Sidi fuq il-leminija tiegħek, * 

jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 

 

Mill-wied jixrob fi triqtu, * 

għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu. 

 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. 1: Kbir hu l-għemil tal-ħniena ta’ Kristu! Hu, il-ħajja, ħa l-mewt tas-salib, 

biex jeqred il-mewt tagħna. 

Ant. 2: Naduraw is-salib tiegħek, Mulej, u nġeddu t-tifkira tal-passjoni glorjuża 

tiegħek; ħenn għalina int li batejt minħabba fina.  
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Salm 115 (116B) 

 

Bqajt nemmen, mqar meta għedt: * 

"Jiena mdejjaq ħafna!" 

Jien għedt fin-niket tiegħi: * 

"Qarrieq hu kull bniedem." 

 

Xi nrodd lill-Mulej * 

għall-ġid kollu li għamel miegħi? 

Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni, * 

u isem il-Mulej insejjaħ. 

 

Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, * 

quddiem il-poplu tiegħu kollu. 

Għażiża f'għajnejn il-Mulej * 

hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. 

Iva, Mulej, jien qaddej tiegħek, *  

jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek.  

Int ħallejtli l-irbit tiegħi. †  

Lilek noffri sagrifiċċju ta' radd il-ħajr, *  

u isem il-Mulej insejjaħ. 

 

Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, * 

quddiem il-poplu tiegħu kollu, 

fil-btieħi ta' dar il-Mulej, * 

ġo nofsok, Ġerusalemm!  

 Glorja lill-Missier...... 

 

Ant. 2: Naduraw is-salib tiegħek, Mulej, u nġeddu t-tifkira tal-passjoni glorjuża 

tiegħek; ħenn għalina int li batejt minħabba fina.  

Ant. 3: Nadurawk, Mulej, u nberkuk, għax b’salibek fdejt id-dinja.  

 

Kantiku (Apok 4:11; 5:9-10, 12) 

 

Mulej Alla tagħna, jistħoqqlok tirċievi * 

  l-glorja, l-ġieħ u l-qawwa,  

 għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha; *  

  ir-rieda tiegħek kienu u nħalqu. 

 

 Int jistħoqqlok tieħu l-ktieb * 
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  u tikser is-siġilli tiegħu,  

 għax int qatluk, u b’demmek ksibt għal Alla * 

  bnedmin minn kull tribù u lsien,  

 minn kull poplu u ġens, 

 u għamilthom għal Alla tagħna Saltna u Qassisin * 

  li għad isaltnu fuq l-art. 

  

 Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi † 

  l-qawwa, l-għana, l-għerf u s-saħħa, * 

  l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir." 

 Glorja. 

 

Ant. 3: Nadurawk, Mulej, u nberkuk, għax b’salibek fdejt id-dinja.  

 

LEZZJONI QASIRA        1 Kor 1:23-24 

 

Aħna nxandru Kristu msallab, skandlu għall-Lhud u bluha għall-pagani; 

imma għal dawk li huma msejjħin, sew Lhud sew Griegi, Kristu huwa l-qawwa 

ta’ Alla u l-għerf ta’ Alla.  

 

RESPONSORJU QASIR 

 

R/. Sliem għalik, salib glorjuż: * Bik is-Sultan ta’ l-anġli ħareġ rebbieħ. Sliem.  

V/. U b’demmu naddafna minn ħtijietna. * Bik is-Sultan ta’ l-anġli ħareġ rebbieħ. 

Glorja. Sliem.  

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Salib rebbieħ u sinjal ta’ l-għaġeb, għinna naslu fil-glorja tas-sema.  

 

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 * 
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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-kantiku ta’ Marija:  

Salib rebbieħ u sinjal ta’ l-għaġeb, għinna naslu fil-glorja tas-sema.  

 

PREĊI 

 

Is-Salvatur tagħna fdiena bis-salib tiegħu. Nitolbuh b’fiduċja u tama kbira: 

Permezz ta’ salibek, Mulej, tellagħna fis-saltna tiegħek.  

Kristu, int tneżżajt minn kollox, billi ħadt in-natura ta’ lsir u sirt tixbah lill-

bniedem: 

- agħmel li l-membri tal-Knisja jkunu jixbħuk fl-umiltà tiegħek. 

Kristu, int ċekkint lilek innifsek billi obdejt sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib: 

- agħti l-ubbidjenza u s-sabar lill-qaddejja tiegħek.  

Kristu, Alla għolliek sas-smewwiet, u żejjnek bl-isem li hu fuq kull isem: 

- għin lill-fidili tiegħek biex jibqgħu sħaħ sa l-aħħar.  

Kristu, fl-isem tiegħek il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom fis-sema, fl-art u 

f’qiegħ l-art:  

- sawwab imħabbtek fil-bnedmin, biex jadurawk fis-sliem. 

Kristu, kull ilsien għad jistqarr li inti l-Mulej għall-glorja ta’ Alla l-Missier: 

- ilqa’ lil ħutna l-mejtin fl-hena tas-saltna ta’ dejjem.  

 

Missierna 

Talba 

 

 O Alla, int ridt li Ibnek il-waħdieni jieħu l-mewt tas-salib biex isalva l-

bnedmin; agħmel li, kif għarafna l-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistħoqqilna 
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niksbu fis-sema l-frott tal-fidwa li tana Ibnek Ġesù Kristu, 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. 


