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2 ta’ Ottubru 

L-ANĠLI KUSTODJI MQADDSA 

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.  Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh. 

 

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.  Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh. 

 

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.  Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh. 

 

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.  Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh. 
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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.  Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh. 

 

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.  Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh. 

 

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.  Ejjew naduraw lill-Mulej, li l-anġli jaqduh. 
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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 

 

Mulej, inti dak li waħdek  

ħlaqt u tmexxi d-dinja kollha;  

quddiem għerfek u qawwietek  

ħadd ma għandu biex jitgħolla. 

 

L-ewwel fost il-ħlejjaq tiegħek  

refa’ rasu ix-xitan;  

ħlift li xejjnu fi kburitu,  

u b’lemintek ħriġt setgħan.  

 

Xi erwieħ ta’ fehemthom sħiħa  

li ma mxewx wara l-kburija,  

bħala għassiesa f’ruħna bgħatthom  

ħalli jgħinu fil-qdusija.  

 

Iwiddbuna u jwettquna  

biex ħilitna ma naqtgħux;  

fl-għemil tajjeb iħarsuna  

biex mill-għadu ma nibżgħux. 

 

O sbuħija t’erwieħ safja  

li bil-ġmiel tagħna s-smewwiet,  

il-Mulej għoġbu jaħtarkom  

fuq il-ħlejjaq u l-qawwiet. 

 

Innijiet ta’ ferħ u qima  

għalhekk lilkom illum ngħollu,  

sakemm magħkom dejjem hienja  
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b’tifħir ‘l Alla lsienna nħollu. Ammen. 

 

Salmodija tal- ġimgħa li jmiss ... 

 

LEZZJONI II 

 

Qari mid-Diskorsi ta’ San Bernard, abbati 

 

Iħarsuk fi triqatek kollha 

 

 L-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha. Ħa jroddu 

ħajr lill-Mulej għall-tjubitu, għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Ħa jroddu ħajr 

u jgħidu fost il-ġnus: “Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom!” Mulej, x’inhu l-bniedem 

biex taħseb fih? X’inhu l-bniedem biex iżżommu fi ħsiebek? Inti żżommu fi 

ħsiebek, toqgħod moħħok fih, ma tneħħihx minn quddiem għajnejk. U tibgħatlu 

wkoll il-Waħdieni tiegħek, issawwab fih l-Ispirtu tiegħek, u twiegħdu li turih 

wiċċek. Ma ħallejt lil ħadd fis-sema li ma qabbadtux jieħu ħsiebna, u għalhekk 

bgħatt l-anġli qaddisa wkoll biex jaqduna, qabbadthom iħarsuna, ordnajtilhom biex 

imexxuna minn idejna qisna tfal. 

L-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha. Kelma bħal din 

kemm għandha tnissillek rispett, tħeġġek bl-imħabba u timliek bil-fiduċja! Bir-

rispett, għax dejjem issibhom maġenbek; bl-imħabba, għax iridulek il-ġid; bil-

fiduċja, għax iħarsuk tajjeb. Huma qegħdin hawn, qegħdin hawn għalik, mhux biss 

miegħek iżda wkoll minħabba fik. Qegħdin hawn għall-ħarsien tiegħek, qegħdin 

hawn għall-ġid tiegħek. Tassew li kien Alla li ordnalhom biex jagħmlu dan, iżda 

huma obdewh bi mħabba kbira u ġew jieqfu magħna fi ħtiġietna, u għalhekk ma 

nistgħux ma nkunux nafuhulhom.  

Inħobbuhom, mela, u nuruhom qalbna lil dawn l-għassiesa kbar tagħna. 

Inroddulhom imħabba bi mħabba, u nagħtuhom il-ġieħ kollu li nistgħu u li jmissna 

nagħtuhom. Iżda l-imħabba kollha tagħna u l-ġieħ għandna nrodduhom lil Alla, 

għax huwa Alla li, sew lilhom sew lilna, jagħtina l-ħila kollha biex nistgħu nħobbu 

u nweġġgħu, u biex jistħoqqilna ninħabbu u nitweġġgħu.  

Għalhekk, ħuti, f’Alla għandna nħobbu u ngħożżu l-anġli tiegħu, li aħna 

għad inkunu werrieta magħhom, imma li għalissa, skond ir-rieda tal-Missier, aħna 

qegħdin taħthom bħala tuturi u amministraturi tagħna. Aħna diġà wlied Alla, 

għalkemm għad ma rajniex x’se nkunu ‘l quddiem; iżda għalissa qisna m’aħniex 

aħjar minn ilsiera, u qegħdin bħal tfal taħt il-ħarsien tat-tuturi u l-amministraturi. 

Għalkemm għadna qisna tfal, għalkemm għad għandna quddiemna triq 

twila, u mhux biss twila imma wkoll imwiegħra ħafna, b’danakollu x’għandna 
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x’nibżgħu taħt għassiesa bħal dawn? La ħadd jista’ jegħlibhom u lanqas iqarraq 

bihom, u wisq inqas jistgħu jqarrqu bina dawn li jħarsuna fi triqatna kollha. Huma 

fidili, bil-għaqal, qawwija: xi rridu nibżgħu?  Mela ejjew nimxu warajhom u 

ningħaqdu magħhom, u żgur ngħammru għad-dell ta’ dak li jista’ kollox.  

 

RESPONSORJU  Salm 90(91):11-12. 10 

 

R/.  L-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha; * Fuq idejhom 

jerfgħuk, li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.   

V/.  Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek. * Fuq idejhom jerfgħu, 

li ma taħbatx ma xi ġebla riġlek.   

 

TALBA 

 

 O Alla, bi provvidenza ta’ l-għaġeb, int jogħġbok tibgħatilna l-anġli qaddisa 

tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna 

dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fl-hena tas-sema. B’Ibnek 

Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, 

għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Inbierku l-Mulej. 

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

 

V/.  O Alla, ejja eħlisni. 

R/.  Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

INNU 

 

Ħallieq  twajjeb, kull ma nilmħu  

fl-għajxien tiegħu għerfek ġieb,  

u biex tkompli mħabbtek turi  

xejn ma tmexxi b’inqas ħsieb. 

 

Isma t-talba tal-qaddejja  

li tajthomlna biex jgħinuna  

nsibu t-triq li għandek twassal  

xħin imħabbtek ifehmuna.  

 

Għax f’ħajjitna t-twegħir kiber  

u fuq qalbna t-tiġrib għafas,  

sa ġo fina l-ġlieda ħraxet,  

sirna qisna mrassa f’qafas.  

 

Tħalli qatt li l-għadu jegħleb  

lill-bnedmin, sebħ il-ħolqien;  

u bil-qerq u t-tagħwiġ tiegħu  

miegħu jkaxkar fit-telfien.  

 

Iżda għamel li, bħal Pietru,  

l-anġlu t’Alla jkollna qrib,  

jew bħal Pawlu fuq ix-xini,  

biex neħilsu mit-tiġrib.  

 

Lill-Missier infaħħru u ‘l Ibnu  

u ‘l Ispirtu, għax qaddsuna;  

niżżu ħajr magħhom lill-anġli  

li qegħdin biex iħarsuna. Ammen. 
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SALMODIJA  

  

Ant. 1:  Il-Mulej jibgħatlek l-anġlu tiegħu biex imexxik fit-triq.   

 

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:   Il-Mulej jibgħatlek l-anġlu tiegħu biex imexxik fit-triq.   

Ant. 2:   Imbierek Alla, li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li 

ttamaw fih.  

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; *  
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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:   Imbierek Alla, li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li 

ttamaw fih.  

Ant. 3:  Anġli u eżerċti kollha tas-sema, faħħru l-Mulej.   

 

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:   Anġli u eżerċti kollha tas-sema, faħħru l-Mulej.   

 

LEZZJONI QASIRA    Eż 23:20-21a 

  

Se nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jien 

ħejjejt. Qis li tagħtih wiċċ u tisma kliemu.  

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/.  Quddiem l-anġli rrid ngħannilek, * Mulej Alla tiegħi. Quddiem.  

V/.  U nrodd ħajr lil ismek. * Mulej Alla tiegħi. Glorja. Quddiem. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

  Huma lkoll spirti qaddejja, mibgħuta biex jaqdu lil dawk li għandhom jiksbu 

b’wirt is-salvazzjoni.  

 

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:  

  Huma lkoll spirti qaddejja, mibgħuta biex jaqdu lil dawk li għandhom jiksbu 

b’wirt is-salvazzjoni.  
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PREĊI   

 

Infaħħru lill-Mulej, li quddiemu għandu l-qtajja ta’ l-anġli jaqduh, u nitolbuh biex 

dawn il-ministri glorjużi tiegħu jagħtuna l-għajnuna matul il-vjaġġ tagħna f’din il-

ħajja:  

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, bi provvidenza ta’ l-għaġeb, int jogħġbok tibgħatilna l-anġli qaddisa 

tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna 

dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fl-hena tas-sema. B’Ibnek 

Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, 

għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Għeluq  

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

Ammen. 
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IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM 

 

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. 

 

 

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, 

agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef, 

ġib is-sliem tassew fi qlubna. 
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Isma’ talbna, Missier twajjeb, 

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu, 

li ta’ dejjem hi saltnatkom 

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen. 

 

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. 

 

Salmodija tal- ġimgħa li jmiss ... 

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu 

 

LEZZJONI QASIRA  Atti 5:17-20 

 

Qam il-qassis il-kbir, u dawk ta’ madwaru kollha li kienu mill-partit tas-

Sadduċej, u, mimlijin ħeġġa, tefgħu idejhomfuq l-Appostli u xeħtuhom fil-ħabs 

pubbliku. Iżda billejl l-anġlu tal-Mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, u ħariġhom ‘il 

barra u qalilhom: Morru fit-tempju, u xandru lill-poplu l-ħwejjeġ kollha ta’ din 

il-ħajja.  

   

  V/.  Quddiem l-anġli rrid ngħannilek, Alla tiegħi.  

  R/.  Nadurak fis-santwarju tiegħek, u l-ħajr inroddlok.  
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F’Nofsinhar 

 

LEZZJONI QASIRA          Atti 12:7 

 

F’daqqa waħda tfaċċa anġlu tal-Mulej, u dawl idda mal-kamra. L-anġlu 

ta’ daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajjmu u qallu: Qum malajr. U l-ktajjen waqgħu 

minn ma jdejh.  

   

  V/.  Il-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu.  

  R/.  U ħelisni minn id Erodi.   

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar 

 

LEZZJONI QASIRA Atti 10:3-5 

 

F’xi t-tlieta ta’ wara nofsinhar, Kornelju kellu dehra li fiha ra b’mod ċar 

anġlu ta’ Alla dieħel ħdejh u jsejjaħlu: Kornelju! Hu ċċassa jħares lejh kollu 

biża, u qal: Dan x’inhu, Mulej? L-anġlu  qallu: It-talb tiegħek u l-opri tiegħek 

ta’ karità telgħu quddiem Alla u ftakar fik. Mela issa ibgħat xi rġiel f’Ġaffa, 

biex iġibu minn hemm lil wieħed Xmun, li jgħidulu wkoll Pietru.  

   

V/.  Id-duħħan ta’ l-inċens tela’ mat-talb tal-qaddisin.  

  R/.  Minn id l-anġlu quddiem Alla.  

 

Talba 

 

 O Alla, bi provvidenza ta’ l-għaġeb, int jogħġbok tibgħatilna l-anġli qaddisa 

tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna 

dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fl-hena tas-sema. 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 

 

Infaħħru  l-anġli li l-Missier jagħtina  

biex jgħassu fuqna, dgħajfa w mingħajr ħila,  

u jmexxu l-passi tagħna bgħid minn-nases  

 ta’ l-għadu ħajjen. 

  

Għax hu, li tkabbar  bih innifsu w tkeċċa  

mill-post ta’ ġieħ quddiem it-tron ta’ l-Għoli,  

għajjur għalina jfittex li jwarrabna  

 mit-triq tas-sema. 

 

Għassies maħbub, kun magħna w ishar fuqna  

billejl, binhar, tħallina qatt weħidna;  

ħarisna mit-taħbit u żommna dejjem  

 fis-sliem u l-hedu.  

 

Tifħir u setgħa ‘l Alla, ġieħ u glorja  

lit-tjieba li jurina bl-anġli tiegħu;  

ikun imbierek b’radd ta’ ħajr għal dejjem  

 mill-ħlejjaq kollha. Ammen. 

 

SALMODIJA 

 

Ant. 1:   L-anġlu tal-Mulej jgħasses madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.  

 

Salm 33 (34) 

 

I 

 

Kull ħin inbierek il-Mulej; * 

tifħiru dejjem fuq fommi. 

Bil-Mulej tiftaħar ruħi; * 
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jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. 

Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi; * 

ħa ngħollu ismu flimkien. 

Jien fittixt il-Mulej, u weġibni, * 

minn kull biża' tiegħi ħelisni. 

Ħarsu lejh, u jiddi bil-ferħ wiċċkom, * 

u ma jkollkomx għax tistħu. 

 

Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu, * 

u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. 

L-anġlu tal-Mulej jgħasses  

madwar dawk li jibżgħu minnu, * 

 u jeħlishom. 

  

Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej; * 

hieni l-bniedem li jistkenn fih. 

Ibżgħu mill-Mulej, qaddisin tiegħu; * 

xejn ma jonqsu min jibża' minnu. 

Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-ġuħ; * 

min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu. 

  Glorja. 

 

Ant.1   L-anġlu tal-Mulej jgħasses madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.  

Ant.2  Niżżi ħajr lill-Mulej, għax bagħat l-anġlu tiegħu jħarisni. 

 

II 

 

Ejjew uliedi, isimgħu lili; * 

jiena l-biża' tal-Mulej ngħallimkom. 

Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja,* 

u jixtieq jara għomru kollu riżq? 

 Ħares ilsienek mill-ħażen, * 

u xufftejk minn kliem il-qerq. 

Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb, * 

fittex is-sliem u imxi warajh. 

  

Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti, * 

u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. 

Il-ħarsa tal-Mulej lejn il-ħżiena, 

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom. 
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Jgħajjtu l-ġusti għall-għajnuna, † 

u l-Mulej jismagħhom; * 

mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. 

Qrib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, * 

jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. 

  

Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, * 

iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej. 

Iħarislu għadmu kollha, * 

ebda waħda ma titkissirlu. 

  

Il-ħażin ħżunitu teqirdu; * 

min jobgħod il-ġust iħallas għall-ħtija. 

Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu; * 

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti. 

  Glorja. 

 

Ant. 2:  Niżżi ħajr lill-Mulej, għax bagħat l-anġlu tiegħu jħarisni. 

Ant. 3:  Bierku lil Alla tas-sema, u roddulu ħajr quddiem il-ħlejjaq kollha, għax 

wera magħkom il-ħniena tiegħu. 

 

Kantiku  Apok 11:17-18 ; 12:10b-12a 

 

  Niżżuk ħajr, Mulej, Alla li tista' kollox, † 

   li int u li kont, * 

   talli ħadt il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt issaltan. 

 

  Il-ġnus imtlew bil-korla, † 

   Imma ġiet il-korla tiegħek *  

   u wasal iż-żmien li jsir ħaqq  mill-mejtin  

  u jingħata l-ħlas mistħoqq, * 

   lill-qaddejja tiegħek il-profeti, 

  lill-qaddisin u 'l dawk li jibżgħu minn ismek, * 

   kemm iż-żgħar u kemm il-kbar.  

 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. 
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  U huma ħarġu rebbieħa fuqu 

   bis-saħħa ta’ demm il-Ħaruf  * 

   u bis-saħħa tax-xhieda li taw,  

  u xejn ma għożżew ħajjithom, * 

   hekk li ħadu saħansitra l-mewt. 

  Għalhekk ifirħu, smewwiet, * 

   u intom li tgħammru fihom.  

  Glorja. 

 

Ant. 3:  Bierku lil Alla tas-sema, u roddulu ħajr quddiem il-ħlejjaq kollha, għax 

wera magħkom il-ħniena tiegħu. 

 

LEZZJONI QASIRA          Apok 8:3-4 

 

Ġie anġlu, b’ċensier tad-deheb, u qagħad fuq l-artal; u tawh ħafna inċens 

biex joffrih mat-talb tal-qaddisin kollha fuq l-artal tad-deheb ta’ quddiem it-

tron ta’ Alla. U d-duħħan ta’ l-inċens tela’ mat-talb tal-qaddisin minn id l-anġlu 

quddiem Alla.  

 

RESPONSORJU QASIR 

 

R/.  Il-Mulej Alla * Jibgħatlek l-anġli tiegħu. Il-Mulej.   

V/.  Biex iħarsuk fi triqatek kollha. * Jibgħatlek l-anġli tiegħu. Glorja. Il-Mulej.  

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

L-anġli tagħhom dejjem jaraw wiċċ Missieri li hu fis-smewwiet.  

 

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-anġli tagħhom dejjem jaraw wiċċ Missieri li hu fis-smewwiet.  

 

PREĊI 

 

Nitolbu lill-Mulej, biex flimkien ma’ l-anġli, li jagħmlu l-ordni tiegħu, inħejju 

qalbna dejjem iżjed ħalli nisimgħu leħen il-kelma tiegħu. U b’radd ta’ ħajr 

ngħidulu:  

Ma’ l-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek.  

O Alla, int għamilt l-anġli messaġġiera ta’ l-għeġubijiet tiegħek: 

- agħmel li, bl-għajnuna tagħhom, aħna wkoll inħabbru l-għemejjel kbar tiegħek 

lill-bnedmin. 

Mulej, fl-għoli tas-sema l-anġli tiegħek qatt ma jieqfu jfaħħru l-qdusija tiegħek: 

- agħtina li tifħirek jinstema’ l-ħin kollu fil-Knisja tiegħek. 

Int tibgħat l-anġli biex iħarsu lill-qaddejja tiegħek fi triqathom kollha: 

- agħmel li kull min jinsab fil-vjaġġ jibqa’ qawwi u sħiħ u jasal bis-sliem u l-ferħ. 

Int bgħatt l-anġli jxandru s-sliem lill-bnedmin:   

- qabbadhom jagħtu dejjem pariri ta’ paċi lill-gvernijiet u lill-popli. 

Int għad tibgħat l-anġli biex jiġbru l-maħturin tiegħek mill-erbat irjieħ tad-dinja:  

- agħmel li kull wieħed u waħda minn uliedek ikunu fost il-magħżulin tiegħek. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

 O Alla, bi provvidenza ta’ l-għaġeb, int jogħġbok tibgħatilna l-anġli qaddisa 

tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna 

dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fl-hena tas-sema. B’Ibnek 
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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. 


