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29 ta’ Settembru 

L-ARKANĠLI MQADDSA, MIKIEL, GABRIJEL U RAFEL 

FESTA 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA 

 

V/.  Mulej, iftaħli xufftejja. 

R/.  U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. 

 

Salm 94 (95) 

 

Ant.  Quddiem l-anġli, ejjew naduraw lill-Mulej. 

 

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.  Quddiem l-anġli, ejjew naduraw lill-Mulej. 

 

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.  Quddiem l-anġli, ejjew naduraw lill-Mulej. 

 

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.  Quddiem l-anġli, ejjew naduraw lill-Mulej. 
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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.  Quddiem l-anġli, ejjew naduraw lill-Mulej. 

 

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.  Quddiem l-anġli, ejjew naduraw lill-Mulej. 

 
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.  Quddiem l-anġli, ejjew naduraw lill-Mulej. 
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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 

 

F’dan il-jum irridu nsellmu  

lil Mikiel u lil Rafel;  

qima wkoll irridu nuru  

lill-arkanġlu Gabrijel. 
 

Għax Mikiel wera setgħatu  

xħin lill-anġli ħżiena rażżan;  
ra ‘l Luċifru nieżel ‘l isfel u  

l-infern b’kastig iżanżan. 

 

Gabrijel, habbȃr ta’ l-għaġeb  
ta’ ġrajjiet mhux mistennija:  

li Ġesù kellu jitwieled  

bħal tarbija minn Marija. 

 
Waqt li aħna fit-triq miexja,  

Rafel saffi w għin il-qalbna,  

biex ‘il ruħna ħielsa nżommu:  
b’talbek wettaq int ‘il talbna. 

 

Jum waħdieni jkun għalina,  

jum mixtieq u mimli ferħ,  
meta magħhomf’Alla għal dejjem  

ruħna hemm fuq issib is-serħ. Ammen. 
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SALMODIJA 

 

Ant. 1:   Tqanqal il-baħar u triegħdet l-art meta l-arkanġlu Mikiel niżel mis-sema.  

 

Salm 96 (97) 

 

Il-Mulej isaltan! † 

Ħa taqbeż l-art bil-ferħ, * 
u jifirħu l-ħafna gżejjer! 

Sħab u dlam hemm madwaru; * 

is-sewwa u l-ħaqq is-sisien tat-tron tiegħu. 
In-nar jimxi quddiemu, * 

u jeqred madwaru l-għedewwa tiegħu. 

Il-beraq tiegħu jdawwal id-dinja; * 

tara dan l-art u titriegħed. 
Bħax-xama' jdubu l-muntanji quddiem il-Mulej, * 

quddiem is-Sid ta' l-art kollha.  

Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu; * 
jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. 

 

Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, † 

li jiftaħru bix-xbihat fiergħa tagħhom; * 
u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. 

Tisma' dan u tifraħ Sijon, † 

jaqbżu bil-ferħ l-ibliet ta' Ġuda, * 

minħabba l-ġustizzja tiegħek, Mulej. 
Għax int, Mulej, inti l-Għoli, † 

'il fuq mill-art kollha, * 

ogħla ħafna mill-allat. 
  

Iħobb il-Mulej lil min jobgħod il-ħażen, † 

iħares il-ħajja ta' ħbiebu, * 

jeħlishom minn idejn il-ħżiena. 
Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust, * 

u l-hena għal qalb in-nies sewwa. 

Ifirħu, ġusti, fil-Mulej, * 
u faħħru l-isem qaddis tiegħu. 

Glorja. 
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Ant. 1:  Tqanqal il-baħar u triegħdet l-art meta l-arkanġlu Mikiel niżel mis-sema.   

Ant. 2:  L-Anġlu Gabrijel deher lil Żakkarija u qallu: Martek Eliżabetta se tagħtik 

iben u inti ssemmih Ġwanni. 

Salm 102 (103) 

 

I 

 

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej; * 
b'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. 

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej, * 

u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. 

 
Hu li jaħfer dnubietek kollha; * 

ifejjaq il-mard tiegħek kollu; 

jifdi lil ħajtek mill-qabar; * 
iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena; 

ixabba’ bil-ġid snin ħajtek, * 

u bħal ta' l-ajkla tiġġedded żgħożitek. 

 
Il-Mulej jagħmel is-sewwa, * 

u l-ħaqq mal-maħqurin kollha. 

Hu għarraf lil Mosè l-ħsieb tiegħu, * 
l-għemejjel tiegħu lil ulied Iżrael. 

Ħanin u twajjeb il-Mulej, * 

idum ma jagħdab u kollu mogħdrija. 

Ma joqgħodx jitlewwem magħna, * 
u anqas jinkorla għal dejjem. 

Ma mexiex magħna skond ma ħaqqhom ħtijietna; * 

ma ħallasniex skond ma ħaqqha ħżunitna. 

  
Daqskemm huma s-smewwiet 'il fuq mill-art, * 

hekk hi kbira tjubitu ma' min jibża' minnu; 

daqskemm hu mbiegħed il-lvant mill-punent, * 
hekk hu jbiegħed minna ħtijietna. 

Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, * 

hekk iħenn il-Mulej  

 għal min għandu l-biża' tiegħu. 
  Glorja. 



6 

 

Ant. 2:   L-Anġlu Gabrijel deher lil Żakkarija u qallu: Martek Eliżabetta se tagħtik 

iben u inti ssemmih Ġwanni. 

Ant. 3:   Jien l-anġlu Rafel, li qiegħed quddiem il-Mulej; intom bierku li Alla, u 

xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha. 

 

II 

 

Għax hu jaf kif aħna magħġuna, * 
jiftakar li aħna trab. 

Bħall-ħaxix il-ħajja tal-bniedem; *  

bħall-fjur tar-raba', hekk jikber. 
Tgħaddi ż-żiffa minn fuqu, u jispiċċa, * 

u ħadd aktar ma jagħraf fejn kien. 

 

Imma t-tjieba tal-Mulej minn dejjem għal dejjem † 
ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu, * 

u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom; 

ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu, * 
u jiftakru fil-preċetti tiegħu  u jħarsuhom. 

Waqqaf il-Mulej it-tron tiegħu fis-sema, * 

u saltnatu fuq kollox taħkem. 

  
Bierku l-Mulej, anġli tiegħu kollha, * 

setgħana u qawwija,  

  li tagħmlu l-ordni tiegħu * 

malli tisimgħu leħen il-kelma tiegħu. 
Bierku l-Mulej, eżerċti tiegħu kollha, * 

qaddejja tiegħu, li tagħmlu r-rieda tiegħu. 

Bierku l-Mulej, għemejjel tiegħu kollha, † 
kullimkien fis-saltna tiegħu. * 

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej! 

  Glorja. 

 
Ant. 3: Jien l-anġlu Rafel, li qiegħed quddiem il-Mulej; intom bierku li Alla, u 

xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha. 

 

V/.  Bierku l-Mulej, anġli tiegħu kollha. 
R/.  Setgħana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. 
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LEZZJONI 1 

 

Qari mill-Ktieb ta’ l-Apokalissi   Apok 12:1-17 

 

Is-sinjal tal-mara  

 

Deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha, u 

b'kuruna ta' tnax-il kewkba fuq rasha. Hija kienet  fit-tqala, u bdiet tgħajjat bl-
uġigħ tal-ħlas u tbati biex teħles. Mbagħad fis-sema deher sinjal ieħor: ara, 

Dragun kbir minn lewn in-nar, b'sebat irjus u għaxart iqrun, u b'seba' dijademi 

fuq irjusu.  U b'denbu kines waħda minn tlieta tal-kwiekeb tas-sema u 

waddabhom lejn l-art. U d-Dragun mar qagħad quddiem il-Mara li kienet se 
tiled, biex kif tiled lil binha jibilgħu.  U hi wildet iben, tifel, li kien għad irid 

jirgħa l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U binha ġie maħtuf għal quddiem Alla u 

quddiem it-tron tiegħu. U l-Mara ħarbet fid-deżert, hemmhekk fejn għandha 
post imħejji minn Alla, biex hemm jitimgħuha għal elf, mitejn u sittin jum. 

Mbagħad qamet gwerra fis-sema: Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu mad-

dragun. U d-dragun ma’ l-anġli tiegħu tqabdu,  iżda ma kellhomx ħila jegħlbu, 

u ma kienx hemm iżjed post għalihom fis-sema.  U kien imwaddab id-dragun 
il-kbir, is-serp tal-qedem, li hu msejjaħ id-demonju u x-xitan, il-qarrieq tad-

dinja kollha, kien imwaddab għal fuq l-art u miegħu kienu mwaddba l-anġli 

tiegħu. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: 
  "Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa,   

  u s-Saltna ta' Alla tagħna,  

  u s-setgħa tal-Messija tiegħu,  

  għax twaddab 'il barra dak li jixli 'l ħutna, 
  li lejl u nhar jixlihom quddiem Alla tagħna. 

  U huma ħarġu rebbieħa fuqu 

  bis-saħħa tad-demm tal-Ħaruf  
  u bis-saħħa tax-xhieda li taw,  

  u ma għożżewx ħajjithom,  

  hekk li ħadu saħansitra l-mewt.  

  Għalhekk ifirħu, smewwiet, 
  u intom li tgħammru fihom.  

   Ħażin għalikom, ja art u baħar,  

  għax fikom niżel id-demonju,  

  b'korla kbira fuqu,  
  għax jaf li żmien ftit baqagħlu." 

  Meta d-dragun ra li safa mwaddab għal fuq l-art, huwa telaq għal wara l-

mara li wildet it-tifel.  Iżda l-mara tawha ż-żewġ ġwienaħ ta' l-ajkla l-kbira 
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biex ittir lejn il-post tagħha fid-deżert, fejn għandha tkun mitmugħa għal 
żmien, għal żewġ żminijiet, u għal nofs żmien, 'il bogħod  mis-serp. U s-serp 

minn ħalqu xeħet wara l-mara bħal xmara ta' ilma biex iġorrha miegħu;  imma 

l-art għenet il-mara; l-art fetħet ħalqha u xorbot ix-xmara li d-dragun kien 

xeħet minn ħalqu.   
 U  d-dragun imtela bil-korla għall-mara, u mar biex jagħmel gwerra mal-

bqija ta' nisilha, ma' dawk li jħarsu l-preċetti ta' Alla u li għandhom ix-xhieda 

ta' Ġesù.  
 

RESPONSORJU  ara Apok 12:7. 10  

 

R/.  Waqa’ s-skiet fis-sema xħin  id-dragun beda jitqabad ma’ l-arkanġlu Mikiel: * 
U nstema leħen jgħid: Is-salvazzjoni u l-ġieħ u l-qawwa huma ta’ Alla li jista’ 

kollox.  

V/.  Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta’ Alla tagħna u s-setgħa tal-
Messija tiegħu. * U nstema leħen jgħid: Is-salvazzjoni u l-ġieħ u l-qawwa huma ta’ 

Alla li jista’ kollox.  

 

 

LEZZJONI II 

 

Qari mill-Omiliji tal-Papa San Girgor il-kbir fuq l-Evanġelji. 

 
Isem l-anġli hu isem uffiċjali, mhux naturali 

 

  Għandkom tkunu tafu li isem l-anġli hu isem uffiċjali, mhux naturali. Dawk l-
ispirti qaddisa tas-sema huma dejjem spirti, imma mhux dejjem jistgħu jissejjħu 

anġli. Jissejjħu anġli jekk kemmil darba titħabbar xi ħaġa permezz tagħhom. Dawk 

li jħabbru ħwejjeġ żgħar jissejjħu anġli. Filwaqt li dawk li jħabbru l-ħwejjeġ il-kbar 

jissejjħu arkanġli.  
 Minn hawn ġej li Alla ma bagħatx għand Marija Verġni wieħed mill-anġli, kien 

min kien, iżda bagħtilha lill-arkanġlu Gabrijel; għax kien jixraq li Alla jibgħat l-

aqwa anġlu biex jaqdi servizz hekk kbir li jwassal l-aqwa messaġġ li qatt intbagħat.  
 Hu għalhekk li jingħata isem proprju lill-anġli, biex l-istess isem ifisser kull 

wieħed minnhom x’ħila għandu jagħmel. Fil-belt qaddisa tas-sema, id-dehra ta’ 

Alla li jista’ kollox timla ‘l kulħadd b’għerf perfett; mela l-anġli jieħdu ismijiet 

proprji mhux għax xi wieħed minnhom ma jkunx jista’ jingħaraf mingħajr isem. 
Huwa aħna li nagħrfuhom minn dan l-isem, isem li jingħatalhom skond il-

ministeru li jaqdu meta jiġu għandna biex jagħtuna s-servizz tagħhom. Infatti 
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Mikiel ifisser, “Min bħal Alla?”; Gabrijel ifisser, “Qawwa ta’ Alla”; u Rafel ifisser, 
“Duwa ta’ Alla”.  

 Kull meta tinqala’ xi ħaġa li titlob qawwa ta’ l-għaġeb, dejjem Mikiel 

jintbagħat, biex l-istess isem u għemil iġagħalna nifhmu li ħadd ma jista’ jagħmel 

dak li Alla jagħmlu b’mod aqwa. L-għadu antik, li tkabbar u ried isir daqs Alla, 
qal: Nitla’ fis-sema. Inqiegħed it-tron tiegħi ‘l fuq mill-kwiekeb, u nkun bħal Alla l-

Għoli; imma bil-qawwa kollha li għandu, fl-aħħar tad-dinja, meta jkun wasal għall-

kastig ta’ dejjem, se jkun l-arkanġlu Mikiel li jqum biex jitqabad miegħu, kif jgħid 
Ġwanni: Qamet gwerra, u l-arkanġlu Mikiel tqabad.  

 U għand Marija wkoll, Alla bagħat lil Gabrijel, li jfisser “Qawwa ta’ Alla”:  

għax hu ġie jħabbar lil dak li għoġbu jiġi fostna umli ħalli jxejjen lis-setgħat 

qawwija ta’ l-ajru. Mela dak li kien ġej bħala l-Mulej ta’ l-eżerċti, qawwi fit-
taqbida, kellu jitħabbar mill-Qawwa ta’ Alla. 

 U fl-aħħarnett Rafel li, kif għedna, ifisser “Duwa ta’ Alla”; għax meta mess 

għajnejn Tobija bħal wieħed li kellu l-missjoni biex ifejjqu, neħħielu d-dlamijiet 
ta’ l-agħma minn għajnejh. Mela kien jixraq li, dak li ġie mibgħut biex ifejjaq, 

jissejjaħ “Duwa ta’ Alla”. 

 

RESPONSORJU   ara Apok 8:3, 4; Dan 7:10b 
 

R/. L-anġlu, b’ċensier tad-deheb, qagħad fuq l-artal; u tawh ħafna inċens; * U d-

duħħan ta’ l-inċens tela’ minn id l-anġlu quddiem Alla.  

V/.  Eluf ta’ eluf kienu jaqduh, u għaxart elef ta’ għaxriet ta’ eluf weqfin 
quddiemu. * U d-duħħan ta’ l-inċens tela’ minn id l-anġlu quddiem Alla.  

 

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: 
 

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. 
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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. 

Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, * 

 kif fik hi t-tama tagħna. 

Fik, Mulej, jien nistkenn: * 
 ma jkolli qatt għax ninfixel. 
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TALBA 

 

 O Alla, int tqassam b’ordni ta’ l-għaġeb il-ħidmiet ta’ l-anġli u tal-bnedmin: 

fil-ħniena tiegħek, agħtina li ħajjitna f’din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema 

dejjem quddiemek jaqduk. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u 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 

 
O Mulej,  aħna fik nilmħu  

l-għerf u l-qawwa tas-smewwiet.  

Quddiem l-ogħla fost l-Arkanġli  

inressqulek dawn l-għanjiet.  
Minn qiegħ qalbna sfiq ħerqin  

b’għożża w qima minsuġin. 

 
Imberkuk u nfaħħru ‘l ismek  

għall-arkanġli li int ħlaqt;  

għażilt fosthom wieħed qawwi,  

sabiex ras Luċifru sħaqt.  
Lil Mikiel għalhekk infaħħru  

għax b’qawwietu lkoll nissaħħru.  

 

Bħala ragħaj maħbub ta’ qalbna,  
o Ġesù twajjeb, ħanin,  

għinna dejjem bħala Ħuna  

ftakar l’aħna lkoll dgħajfin.  
F’bieb is-sema lilna stenna  

ħalli ruħna fik tithenna. 

 

Lill-Missier it-tifħir ngħollu,  
u lil Ibnu niżżu ħajr;  

lill-Ispirtu li ġej minnhom  

qima w ġieħ nagħtu malajr,  
għax it-Tlieta f’ruħna ħadmu  

w l-għola ħajja fina rawwmu. Ammen. 
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SALMODIJA  
  

Ant. 1:  Infaħħru lill-Mulej, li lilu jfaħħru l-anġli, u l-kerubini u s-serafini 

jxandruh: Qaddis, Qaddis, Qaddis! 

 
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:   Infaħħru lill-Mulej, li lilu jfaħħru l-anġli, u l-kerubini u s-serafini 
jxandruh: Qaddis, Qaddis, Qaddis! 

Ant. 2:   Anġli tal-Mulej, bierku l-Mulej għal dejjem.  

 

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; *  
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bierku, setgħat kollha, il-Mulej.  
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *  

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.  

 

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.  
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Ant. 2:   Anġli tal-Mulej, bierku l-Mulej għal dejjem.  

Ant. 3:  L-anġli kollha fl-ogħla tas-smewwiet ifaħħruk, Mulej qaddis, u b’leħen 

wieħed jgħidu: Tifħir lilek jistħoqq, o Alla. 

 
Salm 149 

  

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *  
fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ  

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.  
Glorja. 

 

Ant. 3:   L-anġli kollha fl-ogħla tas-smewwiet ifaħħruk, Mulej qaddis, u b’leħen 

wieħed jgħidu: Tifħir lilek jistħoqq, o Alla. 
 

LEZZJONI QASIRA   Ġen 28:12-13a 

  

Ġakobb ħolom li ra sellum wieqaf fuq l-art, b’rasu tilħaq is-sema, u l-

anġli ta’ Alla kienu telgħin u niżlin miegħu. U ra l-Mulej maġenbu u qallu: 

Jiena l-Mulej, Alla ta’ Abraham missierek u Alla ta’ Iżakk. 
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RESPONSORJU QASIR  

 

R/.  L-anġlu daħal fit-tempju * U qagħad ħdejn l-artal. L-anġlu. 

V/.  Kellu f’idu ċensier tad-deheb. * U qagħad ħdejn l-artal. Glorja. L-anġlu. 

 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Tassew tassew ngħidilkom: għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta’ Alla telgħin u 

niżlin fuq Bin il-bniedem. 
 

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:  
 Tassew tassew ngħidilkom: għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta’ Alla telgħin u 

niżlin fuq Bin il-bniedem.  

  

PREĊI 

   

Ħuti għeżież, infaħħru lill-Mulej, li quddiemu għandu l-qtajja’ ta’ l-anġli jgħannulu 

b’leħen wieħed. Ningħaqdu magħhom, u b’ferħ kbir ngħidulhom:  
Bierku l-Mulej, anġli tiegħu kollha.  

O Alla, int ordnajt lill-anġli tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha:  

- mexxina llum fil-mogħdijiet tiegħek u tħalliniex nitfixklu.  

Missier, l-anġli tagħna dejjem jaraw wiċċek fis-smewwiet: 
- agħmel li aħna qatt ma nieqfu nfittxu wiċċek.  

O Alla, uliedek għad ikunu bħall-anġli fis-sema:  

- agħtina qalb safja f’ġisem safi.  
O Alla, ibgħat lil Mikiel, il-prinċep il-kbir, biex jgħin lill-poplu tiegħek: 

- ħa jħarsu fit-taqbida kontra x-xitan u l-anġli tiegħu.  

  

Missierna 

Talba 

 

 O Alla, int tqassam b’ordni ta’ l-għaġeb il-ħidmiet ta’ l-anġli u tal-bnedmin: 

fil-ħniena tiegħek, agħtina li ħajjitna f’din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema 
dejjem quddiemek jaqduk. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u 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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IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jkun imiss ... 

 

V/.  O Alla, ejja eħlisni. 
R/.  Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

INNU 

 

Spirtu s-Santu, li int Alla 

wieħed mal-Missier u l-Iben, 

ejja xxerred ġewwa fina,  
ħalli bik ilkoll timliena. 

 

Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna, 

nerfgħu lejk it-tifħir tagħna; 
int kebbisna b’nar imħabbtek, 

u nxerduh fl-oħrajn madwarna. 

 

Kun id-dawl li jtina l-għarfa 
tal-Missier u l-Iben tiegħu: 

żomm qawwija l-fidi tagħna 

fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen. 
 

Ant.  Mikiel, wieħed mill-prinċpijiet il-kbar, ġie biex jgħinni.   

 

F’Nofsinhar 

 

INNU 

 

Mexxej qawwi, Alla veru, 

Inti kollox tqassam sewwa: 

jisbaħ jum, tagħnih bid-dija; 

f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ. 
 

Iżda itfi l-għadab fina, 

taffi s-sħana ta’ kull deni, 
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agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 
ġib is-sliem tassew fi qlubna. 

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb, 

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 

 
Ant.  Gabrijel, li rajt fid-dehra, ittajjar bil-ħeffa u resaq lejja biex ifehemni. 

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

INNU 

 

Alla, int, li fik innifsek 
m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi: 

lil kull siegħa tal-ġurnata 

tqis id-dawl li jkun imissha. 

 
Ibagħtilna lejla tajba, 

fejn il-ħajja qatt ma tonqos,  

imma tersaq lejn il-glorja, 

li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa. 
 

Isma’ talbna, Missier twajjeb, 

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 
li ta’ dejjem hi saltnatkom 

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 

 

Ant.  Il-Mulej bagħat l-anġlu Rafel għand Tobija u Sara, biex ifejjaqhom. 
  

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

Ant.  Mikiel, wieħed mill-prinċpijiet il-kbar, ġie biex jgħinni.   

 

LEZZJONI QASIRA  Dan 12:1 

 

F’dak iż-żmien iqum Mikiel, il-prinċep il-kbir, dak li qiegħed fuq ulied il-
poplu tiegħek. Mbagħad jiġi żmien ta’ għawġ li qatt ma jkun deher ieħor bħalu 
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minn mindu ġens kien ġens sa dak iż-żmien. Imma jkun żmien li fih il-poplu 

tiegħek jinħeles, dawk kollha li jkunu nstabu miktuba fil-ktieb.  

   
V/.  Il-Mulej jibgħat l-anġli tiegħu b’leħen qawwi ta’ tromba.  

  R/.  U jiġbru l-maħturin tiegħu mill-erbat irjieħ. 

 

F’Nofsinhar 

 

Ant.  Gabrijel, li rajt fid-dehra, ittajjar bil-ħeffa u resaq lejja biex ifehemni. 

 

LEZZJONI QASIRA        Dan 9:22-23 

 

L-anġlu Gabrijel kellimni u qalli: Danjel, jien  issa ħriġt biex ngħarrfek u 

nfiehmek. Sa mill-bidu ta’ tħannin tiegħek ħarġet kelma, u jiena ġejt biex 

ngħarrafhielek, għax int għażiż. Ifhem il-kelma u kun af x’inhi d-dehra.  

   

V/.  Bierku l-Mulej, eżerċti tiegħu kollha.  
  R/.  Qaddejja tiegħu, li tagħmlu r-rieda tiegħu.  

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

Ant.  Il-Mulej bagħat l-anġlu Rafel għand Tobija u Sara, biex ifejjaqhom. 

LEZZJONI QASIRA  Tob 12:15. 18. 20b 

 
Jiena l-anġlu Rafel, wieħed mis-sebgħa li qegħdin quddiem il-Mulej. 

Meta kont magħkom, bagħatni għandkom Alla għax ried hu. Faħħruh għal 

dejjem. Issa wasalt biex nerġa’ mmur għand min bagħatni. Intom bierku lil 

Alla, u xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha.  
  

 V/.  L-anġli tiegħu jibgħatlek Alla.  

  R/.  U jħarsuk fi triqatek kollha.  
 

Talba 

 

 O Alla, int tqassam b’ordni ta’ l-għaġeb il-ħidmiet ta’ l-anġli u tal-bnedmin: 
fil-ħniena tiegħek, agħtina li ħajjitna f’din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema 

dejjem quddiemek jaqduk. Bi Kristu Sidna. Ammen. 

 
Inbierku l-Mulej 

R/.  Inroddu ħajr lil Alla. 
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L-GĦASAR 

 

V/.  O Alla, ejja eħlisni. 

R/.  Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 
 

INNU 

 

Lil Mikiel qawwi, bis-sliem u l-hena mogħni,  
ibgħat, Mulej, iżur dil-qalb imħabbta;  

jekk bih l-hemm nirbħu, nagħmlu l-qalb u nkissru  

 tal-qerq ir-rabta. 
 

Lil Gabrijel, ħabbȃr ta’ l-għaġeb, ibgħat  

biex l-għadu jxejjen li fiż-żmien rebaħna;  

ħa juri ħsiebek u ngħożżuh kif darba  
 fi kliemu fraħna.  

 

Agħmel, Mulej, li jżurna wkoll Rafel  
biex bħal tabib għal ruħna jtina d-duwa;  

biex nagħmlu l-ġid u minn ġo qalbna nbarru  

 tad-dnub il-kruha. 

 
Kristu Mulej, int sebħ ta’ l-anġli kollha:  

ħa jkunu qribna tas-smewwiet il-qtajja’  

biex innijiet dejjem henjin ninsġulek  

 wara dil-ħajja. Ammen. 
 

SALMODIJA 

 

Ant. 1:   Sultan ta’ l-anġli, int qegħedt is-sebħ tiegħek ‘il fuq mis-smewwiet.  

 

Salm 8 

 

Mulej, Sid tagħna, * 

kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 
 

Int qegħedt is-sebħ tiegħek * 

'il fuq mis-smewwiet. 
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Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih * 
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. 1:  Sultan ta’ l-anġli, int qegħedt is-sebħ tiegħek ‘il fuq mis-smewwiet.  

Ant. 2:  Quddiem l-anġli rrid ngħannilek, Alla tiegħi.  

 

Salm 137 (138) 

 

Inroddlok ħajr, Mulej, b'qalbi kollha, * 

għaliex int smajt kliem fommi.  
Quddiem l-allat irrid ngħannilek. * 

B'wiċċi fl-art ninxteħet  

 quddiem is-santwarju tiegħek,  
u nroddlok ħajr għat-tjieba u l-fedeltà tiegħek, * 

għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. 

 

Meta sejjaħtlek, int weġibtni, * 
kattarli l-qawwa f'ruħi. 

Iroddulek ħajr, Mulej, is-slaten kollha ta' l-art, * 

għaliex semgħu l-kliem ta' fommok. 
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U jgħannu l-imġiba tal-Mulej, * 
għax kbir hu sebħ il-Mulej. 

Kbir il-Mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar; * 

u, għalkemm fl-għoli, jagħraf mill-bogħod. 

 
Jekk insib ruħi fl-għali, * 

inti tħarisli ħajti;  

terfa' idek kontra l-għedewwa tiegħi, * 
u l-leminija tiegħek issalvani mill-qilla tagħhom. 

Il-Mulej iżomm kelmtu miegħi. † 

It-tjieba tiegħek, Mulej, tibqa' għal dejjem; * 

la titlaqx għemil idejk! 
  Glorja. 

 

Ant. 2:  Quddiem l-anġli rrid ngħannilek, Alla tiegħi.  
Ant. 3:  F’nofs it-tron rajt Ħaruf, qisu maqtul, u minn madwar it-tron smajt il-leħen 

ta’ ħafna anġli. 

 

Kantiku  ara Kol 1:12-20 

 

Roddu ħajr lill-Missier, † 

li għamilkom denji * 

li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  
Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, * 

u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż,  

  li bih għandna l-fidwa, * 
il-maħfra tad-dnubiet. 

 

Hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx, * 

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;  
għax bih kien maħluq kollox, * 

fis-sema u fl-art,  

dak kollu li jidher † 
u dak kollu li ma jidhirx, * 

troni u ħakmiet, prinċipati u setgħat. 

 

Kollox bih u għalih kien maħluq, † 
hu qabel kollox, * 

u kollox bih qiegħed iżomm. 
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Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja; † 
hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, * 

sabiex ikun hu l-ewwel f’kollox. 

 

Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha tad-divinità, * 
fih Alla għoġbu jerġa jħabbeb kollox miegħu,  

u bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, * 

ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. 
  Glorja. 

 

Ant. 3:  F’nofs it-tron rajt Ħaruf, qisu maqtul, u minn madwar it-tron smajt il-leħen 

ta’ ħafna anġli. 
 

LEZZJONI QASIRA          Apok 1:4b-5, 6b 

 

Grazzja lilkom u sliem minn dak li hu, u li kien, u li għad irid jiġi, u mis-

seba’ spirti li qegħdin quddiem it-tron tiegħu, kif ukoll minn Ġesù Kristu, ix-
xhud ta min joqgħod fuqu, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep tas-slaten tad-dinja, 

li ħabbna u ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu. 

  

RESPONSORJU QASIR 

 

R/.  Id-duħħan ifuħ ta’ l-inċens * Tela’ quddiem il-Mulej. Id-duħħan.  

V/.  Minn id l-anġlu. * Tela’ quddiem il-Mulej. Glorja. Id-duħħan.  
 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

L-anġlu Gabrijel qal lil Marija: inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u 

ssemmih Ġesù.  
 

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. 
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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:  

L-anġlu Gabrijel qal lil Marija: inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u 

ssemmih Ġesù.  
 

PREĊI 

 

Nitolbu lill-Mulej biex flimkien ma’ l-anġli, li jagħmlu l-ordni tiegħu, inħejju 
qalbna dejjem iżjed ħalli nisimgħu leħen il-kelma tiegħu. Bi spirtu ta’ umiltà 

ngħidulu:  

Ismagħna, nitolbuk, Mulej.  

Agħmel, Mulej, li t-talb tagħna jitla’ quddiemek minn id l-anġli bħal inċens ifuħ. 
Ismagħna, nitolbuk, Mulej.  

Agħtina l-grazzja li, flimkien ma’ l-għadd kbir tal-qtajja’ tas-sema, iseħħilna 

nxandru: Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin. 
Ismagħna, nitolbuk, Mulej.  

Ieqaf dejjem magħna, biex fl-aħħar ta’ ħajjitna jiġu l-anġli jilqgħuna u jwassluna 

fis-sema pajjiżna.  

Ismagħna, nitolbuk, Mulej.  
Jersaq il-prinċep San Mikiel quddiem ħutna li temmew it-triq fuq din l-art u 

jdaħħalhom fil-mistrieħ u d-dawl ta’ dejjem.  

Ismagħna, nitolbuk, Mulej.  
Missierna 

Talba 

 

 O Alla, int tqassam b’ordni ta’ l-għaġeb il-ħidmiet ta’ l-anġli u tal-bnedmin: 
fil-ħniena tiegħek, agħtina li ħajjitna f’din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema 

dejjem quddiemek jaqduk. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u miegħek jgħix 

u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
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Għeluq 
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. 

Ammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


