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23 ta’ Settembru 

SAN PIJU TA’ PIETRELCINA, PRESBITERU 

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 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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"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 

 

Kristu, l-ewlieni u l-kbir fost ir-rgħajja, 

quddiemek jiġi l-poplu tal-wirt tiegħek, 

ħa jrodd foħrija xierqa lil ragħaj tajjeb 

fil-festa tiegħu. 

 

Int ħtart lil dan il-qaddej kbir b’ministru, 

lilu tajt sehem fis-saċerdozju tiegħek, 

u bgħattu jaqdi l-poplu, mexxej tajjeb, 

fidil u għaqli. 

 

Tassew mexxej u mudell kbir tal-merħla! 

Kien dawl għall-għomja, faraġ għall-imsejkna, 

missier ħanin li għal uliedu kollha 

sar kollox f’kollox. 

 

Kristu, li jagħti l-ħlas mistħoqq fis-sema 

lill-ħbieb li jaqduk tajjeb, żomm ‘il qalbna 

fit-triq ta’ dan l-imgħallem, sakemm fl-aħħar 

nissieħbu miegħu. 

 

Tifħir u glorja lill-Missier għal dejjem, 

u lilek, Sultan twajjeb, Feddej tagħna; 

ikun imsebbaħ kullimkien bla heda 

l-Ispirtu s-Santu.  Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jkun imiss ...  
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LEZZJONI II 

 

Qari mill-Ittri ta’ San Piju minn Pietrelcina 

 

Ngħolli bil-qawwa kollha leħni lejh, u ma niqafx nitolbu 

 

 Bis-saħħa ta’ din l-ubbidjenza nħoss li għandi nurik dak li ġrali mill-ħamsa 

t’Awwissu, 1918 filgħaxija u l-jum kollu tal-għada. 

Tassew ma għandix ħila nfissirlek x’ġara matul dan iż-żmien ta’ tbatija mill-

kbar nett. Kont qed inqarar it-tfal tagħna fil-ħamsa t’Awwissu filgħaxija, u f’daqqa 

waħda mtlejt b’biża’ kbir għax rajt bil-għajnejn tal-moħħ bniedem tas-sema. F’idu 

kien qed iżomm biċċa għodda, qisha xafra twila ħafna bil-ponta misnuna sew, li 

minnha kien jidher li kien ħiereġ in-nar. Minnufih malli rajt hekk, rajt lil dak il-

bniedem jitfa’ b’saħħtu kollha dik il-biċċa għodda ġo ruħi. Bit-tbatija tnehidt 

tnehida u ħassejtni qed immut. Tlabt lit-tifel jitlaq għax ħassni ħażin, u ma kellix 

hila nkompli. 

Dan il-martirju baqa’ sejjer bla waqfien sas-sebgħa t’Awwissu filgħodu. Dak 

li batejt matul dan iż-żmien ta’ taħbit hekk kbir ma nafx ngħidu. Rajt li dik il-biċċa 

għodda qattgħatli u ċarrtitli saħansitra msarni, u messitli u ħarqitli kollox. Minn 

dak inhar ‘l hawn bqajt b’dawn il-ġrieħi tal-mewt. Fil-qiegħ nett ta’ ruħi nħoss 

ġerħa dejjem miftuħa u tuġagħni b’qawwa kbira l-ħin kollu. 

X’naqbad ngħidlek għall-mistoqsija tiegħek dwar kif ġrat it-tisliba tiegħi? 

Alla tiegħi! Kemm inħossni mħawwad u mgħakkes li għandi nuri dak li ħdimt 

f’din il-ħlejqa fqajra tiegħek! 

Kien il-għoxrin ta’ Settembru li għadda filgħodu; kont il-kor, u wara li 

qaddist, ħatfitni nagħsa, qisha bħal raqda ħelwa. Is-sensi tiegħi kollha, kemm ta’ 

barra kif ukoll ta’ ġewwa, u saħansitra s-setgħat kollha ta’ ruħi, daħlu f’ħemda li 

ma tfissirhiex. Madwari u ġo fija dak il-ħin kien hemm skiet għal kollox. F’daqqa 

waħda daħal fija sliem kbir u ħassejtni merħi u mħejji għal kull ma jiġrili; dan kien 

waqfa qasira qalb il-għawġ. Dan kollu ġara f’għamża t’għajn. 

Waqt li kien qed jiġri dan kollu rajt quddiemi bniedem mhux magħruf li kien 

jixbah lil dak li kont rajt fil-ħamsa t’Awwissu filgħaxija; biss idejh, riġlejh u ġenbu 

kienu qed inixxu d-demm. Malli rajtu twerwirt; u dak li ħassejt dak il-ħin ma nafx 

infissru. Ħassejtni qed immut, u kont immut kieku ma ndaħalx il-Mulej biex jagħti 

l-qawwa lil qalbi, li ħassejtha se ttir ‘il barra minn ġo sidri. 

Malli ntemmet id-dehra ta’ dal-bniedem intbaħt li jdejja, riġlejja u ġenbi 

kienu minfudin u jnixxu d-demm. Tista’ taħseb il-ħruxija ta’ wġigħ li ġarrabt dak 

il-ħin, u li għadni qed inġarrab, tista’ tgħid kuljum. Il-ġerħa tal-qalb tnixxi d-demm 

il-ħin kollu, l-aktar mil-Ħamis filgħaxija sas-Sibt. Missier, qed immut bl-uġigħ tal-

ġrieħi u bit-taħwid ta’ mistħija li jkolli fil-qiegħ ta’ ruħi minħabba fikom. Nibża’ li 
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joħroġli demmi kollu u mmut, jekk il-Mulej ma jismax l-ilfiq tal-qalb fqajra tiegħi 

u ma jeħlisnix minn dil-qagħda. Tgħid jagħtihieli dil-grazzja Ġesù, li huwa hekk 

tajjeb? Tgħid jeħlisni għall-anqas minn dat-taħwid ta’ mistħija li jkolli minħabba 

dawn il-ġrieħi li jidhru minn barra? 

Ngħolli bil-qawwa kollha leħni lejh, u ma niqafx nitolbu biex, fil-ħniena 

tiegħu, ineħħili, mhux il-ħruxija u l-uġigħ, għax ma jistax ikun, minħabba li jien 

inħossni li rrid inkun mixgħul bl-uġigħ, iżda minn dawn il-ġrieħi li jidhru minn 

barra, li qed iġibuli taħwid ta’ mistħija u tgħakkis li ma niflaħx għalihom. 

Il-bniedem li semmejt f’ittra oħra qabel mhux ħlief l-istess wieħed li tkellimt 

fuqu f’ittra oħra, dak li rajt fil-ħamsa t’Awwissu. Għadu sejjer bla ma jaqta’ bil-

ħidma tiegħu, u qed iġibli ħruxija ta’ tbatija kbira tar-ruħ. Ġo fija qed inħoss il-ħin 

kollu d-demm ħiereġ b’ħoss qisu ta’ nixxiegħa ta’ ilmijiet. Alla tiegħi! Il-kastig 

tiegħek, ta’ ħaqq, u l-ħaqq tiegħek, sewwa, iżda urini l-ħniena tiegħek. 

Mulej, ngħidlek dejjem flimkien mal-profeta tiegħek: Mulej, la ċċanfarnix 

fil-korla tiegħek; la twiddibnix fis-saħna tiegħek. Missier, issa li taf il-qagħda 

ġewwinija tiegħi kollha, li qiegħed f’din it-tbatija hekk kiefra u ħarxa, tonqosx li 

tibgħatli kelma ta’ faraġ. 

  

RESPONSORJU   Lq. 9,23; Lhud 12,2 

 

R/.  Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, * jerfa’ salibu 

kuljum u jimxi warajja. 

V/.  Kristu, għalkemm kellu l-hena quddiemu, qagħad għas-salib bla xejn ma 

qies l-għajb tiegħu. * Jerfa’ salibu kuljum u jimxi warajja.  

 

 

Lezzjoni II (Lezzjoni Alternattiva) 

Qari mill-Ittri ta’ San Piju ta’ Pietrelcina, saċerdot 

Il-ġebel li bih tinbena d-dar ta’ dejjem 

Il-Bennej divin iħejji l-ġebel għall-bini tad-dar ta’ dejjem billi jonġru bil-

għaqal b’daqqa wara l-oħra ta’ l-iskarpell tas-salvazzjoni, kif il-Knisja mqaddsa 

kattolika, l-Omm għażiża tagħna, tkanta f’wieħed mill-innijiet ta’ l-Uffiċċju tal-

Konsagrazzjoni tal-Knisja. U hekk hu tassew. 

Kull ruħ, maħluqa għall-glorja ta’ dejjem, tista’ bir-raġun kollu tissejjaħ 

ġebla magħżula għall-bini tad-dar ta’dejjem. Il-bennej, biex jibni dar, jeħtieġ l-

ewwelnett jonġor sewwa l-ġebel bid-daqqiet tal-martell u bl-iskarpell. Hekk ukoll 
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jagħmel il-Missier tas-sema fl-erwieħ li għażel sa minn dejjem biex bihom, skont 

il-pjan tal-għerf u l-providenza tiegħu, jibni d-dar ta’ dejjem. 

  Ir-ruħ, maħluqa biex issaltan ma’ Kristu fil-glorja tas-sema, jeħtieġ tkun 

minġura b’daqqiet tal-martell u bl-iskarpell. Huma l-għodda li bihom jinqeda l-

Bennej divin biex iħejji l-ġebel, jiġifieri l-erwieħ li hu jagħżel. Xinhuma dawn id-

daqqiet tal-martell u ta’ l-iskarpell? Huma, għażiża oħti, id-dlamijiet, il-biża’, it-

tentazzjonijiet, is-swied ta’ qalb u t-tiġrib spiritwali flimkien ma’ mard u tbatijiet 

tal-ġisem. Mela roddu ħajr lill-Missier etern li fil-ħniena tiegħu bla tarf qiegħed 

jagħmel dan kollu għas-salvazzjoni ta’ ruħkom. Għaliex ma tiftaħrux meta l-aħjar 

wieħed fost il-missirijiet kollha qiegħed jagħmlilkom dan il-ġid kollu? Iftħu 

qalbkom għal dan it-tabib tas-sema, intelqu fid-dirgħajn imqaddsa tiegħu b’fiduċja 

sħiħa: qiegħed iġib ruħu magħkom bħala rwieħ magħżula biex titilgħu flimkien 

ma’ Ġesu’ fuq l-għolja tal-Kalvarju. Jiena nifraħ u qalbi titqanqal meta nara kif il-

grazzja tiegħu qiegħda taħdem fikom. 

Emmnu bla dubju li dak kollu li qegħdin iġarrbu f’ruħkom hu ordnat mill-

Mulej; tibżgħux li se jkunilkom okkażjoni biex tidinbu u toffendu ‘l Alla. Biżżejjed 

tkunu tafu li f’kull ma ġralkom ma offendejtu qatt lill-Mulej, anzi faħħartuh ħafna. 

Jekk hawnhekk l-Għarus twajjeb ta’ ruħkom qiegħed iżomm ruħu moħbi 

minnkom, dan qed jagħmlu mhux biex iħallaskom għal ħtijietkom, kif qegħdin 

taħsbu intom, imma biex jipprova iżjed il-fedelta’ u l-perseveranza tagħkom, kif 

ukoll biex ifejjaqkom minn dak il-mard li ma jidhirx bil-għajnejn tal-ġisem, 

jiġifieri l-mard ta’ dik il-ħtija li anqas il-ġust ma hu meħlus minnha. Infatti l-

Iskrittura tgħid li l-ġust jaqa’ seba’ darbiet. 

Emmnuni, kieku ma kontx naf li intom tant imġarrbin, kont inkun inqas 

ferħan għax nara li l-Mulej qiegħed jagħtikom ġawhar inqas. Neħħu kull dubju 

minn daqshekk, u tħallux ix-xitan iqarraq bikom. Neħħu wkoll kull dubju dwar il-

ħajja spiritwali tagħkom billi taħsbu li mintomx twieġbu għas-sejħat ta’ Alla jew li 

mintomx taċċettaw l-istedin ħelu tal-Għarus. Dawn id-dubji ma jiġux minn spirtu 

tajjeb iżda mill-ħażin: huma qerq tax-xitan biex ma jħallikomx tfittxu l-perfezzjoni 

tagħkom jew għallinqas biex iġagħalkom timxu bil-mod fit-triq li twassal għaliha. 

Taqtgħux qalbkom! Jekk Ġesu’ jħallikom tħossuh, roddulu ħajr, imma roddulu ħajr 

anki jekk jinħeba minnkom: f’kollox ikun qiegħed jurikom mħabbtu. Nixtieqkom 

troddu ruħkom fuq is-salib flimkien ma’ Ġesu’, u tgħidu bħalu: “Kollox hu 

mitmum!” 
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RESPONSORJU    Ef 2:21-22 

R/. Fi Kristu Ġesu’ l-bini kollu jintrabat sewwa, * Jitla’ f’tempju qaddis fil-

Mulej. 

V/. Fih, intom ukoll fl-Ispirtu tinbnew flimkien f’dar fejn jgħammar Alla. * 

Jitla’ f’tempju qaddis fil-Mulej. 

 

TALBA 

 

 Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, li lis-saċerdot San Piju minn Pietrelcina, bi 

grazzja waħdanija ridtu jissieħeb mas-salib t’Ibnek, u bil-ħidma tiegħu ġeddidt l-

għeġubijiet tal-ħniena tiegħek: bil-għajnuna tat-talb tiegħu, agħtina l-grazzja li, 

dejjem magħqudin mat-tbatija ta’ Kristu, naslu bil-hena kollha għas-sebħ tal-

qawmien mill-mewt. 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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TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 

V/.  O Alla, ejja eħlisni. 

R/.  Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

INNU 

 

Inxandru r-rebħ u l-ġieħ ta’ bniedem t’Alla, 

li kien mexxej imfaħħar, missier għaqli, 

qaddej fidil, li Sidu mlieh bil-hena 

fis-saltna tiegħu. 

 

Bħala mexxej u mgħallem, quddiem l-aħwa 

ta xhieda sħiħa w wera l-ħajja mseddqa, 

u fittex bla mistrieħ bi mġibtu safja 

jogħġob lil Alla.  

 

Nersqu bit-tama w nitolbuh li fuqna 

tinżel il-maħfra w kull għajnuna f’waqtha; 

u bit-talb tiegħu jerfa’ lejn is-sema 

xewqatna kollha.  

 

Lil Alla waħdu s-setgħa, l-ġieħ u s-saltna, 

għax tiegħu l-glorja fis-smewwiet għal dejjem; 

hu jmexxi d-dinja kollha w sħiħa jżommha 

bil-liġi tiegħu. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jkun imiss ...  

 

LEZZJONI QASIRA   Rum 12: 1-2 

  

Nitlobkom, ħuti għall-ħniena ta’ Alla, offru ġisimkom bħala vittma ħajja, 

qaddisa, li togħġob lil Alla, b’qima spiritwali. Timxux max-xejra ta’ din id-

dinja, iżda nbidlu skond it-tiġdid ta’ moħħkom, biex iseħħilkom tagħarfu xinhi 

r-rieda ta’ Alla, xinhu t-tajjeb, xinhu li jogħġob, xinhu s-sewwa. 
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RESPONSORJU QASIR  

 

R/.   B’qalbu kollha * Ħabb il-liġi ta’ Alla tiegħu. B’qalbu.   

V/.   Qatt ma tfixkel fil-mixi tiegħu. * Ħabb il-liġi ta’ Alla tiegħu. Glorja. B’qalbu. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta’ Missierkom li jitkellem fikom.  

 

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:  

 Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta’ Missierkom li jitkellem fikom.  
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PREĊI   

 

Ħuti għeżież, ngħollu bit-tifħir lil Kristu, Alla l-Qaddis, u nitolbuh il-grazzja biex 

naqduh tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. B’ferħ kbir ngħidulu: 

Mulej, int waħdek qaddis. 

Int ridt li tkun imġarrab bħalna f’kollox, minbarra d-dnub:  

- ħenn għalina, Mulej Ġesù. 

Int sejjaħtilna biex inkunu lkoll perfetti fl-imħabba:  

- qaddisna, Mulej Ġesù.  

Int wissejtna biex inkunu l-melħ ta’ l-art u d-dawl tad-dinja:  

- dawwalna, Mulej Ġesù.  

Int ġejt biex taqdi, mhux biex tkun moqdi:   

- agħmilna qaddejja umli tiegħek u ta’ ħutna, Mulej Ġesù. 

Inti d-dija tas-sebħ ta’ Alla u x-xbieha ta’ l-essenza tiegħu:  

- agħtina li naraw il-wiċċ glorifikat tiegħek, Mulej Ġesù.  

  

Missierna 

 

Talba 

 

Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, li lis-saċerdot San Piju minn Pietrelcina, bi 

grazzja waħdanija ridtu jissieħeb mas-salib t’Ibnek, u bil-ħidma tiegħu ġeddidt l-

għeġubijiet tal-ħniena tiegħek: bil-għajnuna tat-talb tiegħu, agħtina l-grazzja li, 

dejjem magħqudin mat-tbatija ta’ Kristu, naslu bil-hena kollha għas-sebħ tal-

qawmien mill-mewt. 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 

 

Bniedem sewwa, mudell jiddi 

ta’ virtù ninsġulek innu;  

bih nixtiequ nfaħħru lilek  

u l-għemejjel kbar ta’ Alla. 

 

Il-Qassis il-kbir ta ħajtu 

biex ħbieb t’Alla nerġgħu nsiru: 

bil-patt ġdid li għamel magħna, 

radd is-sliem lill-poplu mifdi. 

 

Inti minnu nħtart ministru 

biex tissokta l-ħidma tiegħu, 

tagħti glorja lil Missieru  

u ssalvalu l-ġemgħa tiegħu. 

 

Sieħbek miegħu fil-missjoni, 

qaddes ħajtek, dawwal kelmtek; 

u b’hekk sirt għall-poplu tiegħu 

saċerdot u vittma w mgħallem. 

 

Mis-smewwiet, fejn int tithenna, 

lLa tinsiex il-Knisja mqaddsa;  

tħalli qatt li n-ngħaġ ta’ Kristu 

tkun tonqoshom mergħa tajba. 

 

Sebħ li-Trinità qaddisa, 

li, fit-tjieba kbira tagħha,  

issa tatek il-ħlas xieraq 

ta’ qaddej fidil u tajjeb.  Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jkun imiss ...  
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LEZZJONI QASIRA          Rum 8:28-30 

 

Aħna nafu li Alla, ma’ dawk li jħobbuh, f’kollox jaħdem id f’id magħhom 

għall-ġid, ma’ dawk li huma msejjħin skond il-provvidenza tiegħu. Għax lil 

dawk li hu għarafhom mil-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu sura xbieha 

ta’ Ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa: lil dawk li ppredestinahom, 

sejjħilhom ukoll; lil dawk li sejjħilhom, iġġustifikahom ukoll; lil dawk 

imbagħad li ġġustifikahom, sebbaħhom ukoll.  

 

RESPONSORJU QASIR 

 

R/.  Ġust il-Mulej. * U jħobb il-ġustizzja. Ġust.  

V/.  Wiċċu jdawwar lejn min hu sewwa. * U jħobb il-ġustizzja. Glorja. Ġust.  

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Dan hu amministratur fidil u għaqli, li s-Sid qiegħdu fuq in-nies tad-dar, 

biex jagħtihom l-ikel f’waqtu.   

 

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:  

Dan hu amministratur fidil u għaqli, li s-Sid qiegħdu fuq in-nies tad-dar, 

biex jagħtihom l-ikel f’waqtu.   

    

PREĊI 

 

Nitolbu lil Alla l-Missier, li hu l-għajn ta’ kull qdusija, biex, bl-eżempju u t-talb 

tal-qaddisin, jagħtina li ngħixu ħajja qaddisa. Ngħidulu bl-umiltà: 

Agħmilna qaddisin, għax int qaddis. 

Missier qaddis, int ridt li aħna nissejjħu wliedek, u nkunu hekk tassew: 

- agħmel li l-Knisja tistqarrek fid-dinja kollha.  

Missier qaddis, int tridna ngħixu sewwa kif jixraq lilek u nogħġbuk f’kollox: 

- agħmel li jkollna l-frott ta’ kull opra tajba.  

Missier qaddis, inti rġajt ħabbibtna miegħek bis-saħħa ta’ Kristu:  

- ħarisna f’ismek, biex inkunu lkoll ħaġa waħda bejnietna.  

Missier qaddis, inti ssejjħilna għall-ikla tal-mejda tas-sema: 

- agħtina li ngħixu dejjem iżjed fl-imħabba, bil-qawwa tal-ħobż li jinżel mis-sema. 

Missier qaddis, aħfer il-ħtijiet kollha tal-midinbin: 

- ilqa’ lil ħutna l-mejtin kollha fid-dawl ta’ dejjem quddiemek. 

 

Missierna 

Talba 

 

Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, li lis-saċerdot San Piju minn Pietrelcina, bi 

grazzja waħdanija ridtu jissieħeb mas-salib t’Ibnek, u bil-ħidma tiegħu ġeddidt l-

għeġubijiet tal-ħniena tiegħek: bil-għajnuna tat-talb tiegħu, agħtina l-grazzja li, 

dejjem magħqudin mat-tbatija ta’ Kristu, naslu bil-hena kollha għas-sebħ tal-

qawmien mill-mewt. 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. 


