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11 ta’ Frar 

IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TA’ LOURDES 

- JUM IL-MORDA  - 

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.  Niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija: nifirħu u nfaħħru l-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.  Niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija: nifirħu u nfaħħru l-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.  Niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija: nifirħu u nfaħħru l-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.  Niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija: nifirħu u nfaħħru l-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.  Niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija: nifirħu u nfaħħru l-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.  Niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija: nifirħu u nfaħħru l-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.  Niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija: nifirħu u nfaħħru l-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’ġuf Marija niżel jgħammar  

dak li s-sema, l-art u l-baħar  

ixandruh u jagħtuh qima,  

għax hu Alla li ħalaqhom. 

 

Ħdan il-Verġni, mimli grazzja,  

jilqa’ fih lis-Sid il-Għoli,  

li jaqduh ix-xemx u l-qamar,  

l-univers bil-ħlejjaq tiegħu.  

 

Hienja l-omm, li ġewwa ċ-ċokon  

tal-ġuf safi tagħha niżel  

il-ħallieq, li xejn ma jesgħu,  

u f’qiegħ idu jżomm id-dinja. 

 

Hienja dik li emmnet l-anġlu  

u bil-qawwa ta’ l-Ispirtu,  

ġiebet fostna ‘l Alla bniedem,  

il-mixtieq tal-ġnus mill-qedem. 

 

Glorja lilek, Kristu Sidna,  

Bin Marija, Omm u Verġni;  

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen. 
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Salmodija tal-ġimgħa li jmiss …  

LEZZJONI II 

 

Qari minn Ittra ta’ Santa Marija Bernarda Soubirous, verġni 

 

Is-Sinjura kellmitni 

 

 Darba mort f’xatt ix-xmara Gave ma’ żewġ tfajliet sħabi biex niġbru l-ħatab, 

u smajt bħal ħoss. Dawwart wiċċi lejn l-oqsma, u rajt li s-siġar ma kinux jitħarrku. 

Erfajt għajnejja u ħarist lejn l-għar. U rajt Sinjura liebsa l-abjad: kienet mistura 

b’libsa bajda u kellha faxxa kaħla ma’ qaddha; fuq kull riġel kellha warda minn 

lewn id-deheb, l-istess lewn tal-kuruna tar-rużarju li kellha.  

 Kif rajt dan, għorokt għajnejja, għax ħsibt li qiegħda nitqarraq. Daħħalt idi 

fil-but, u sibt il-kuruna tar-rużarju tiegħi. Ridt ukoll inrodd is-salib, iżda idi reġgħet 

niżlet weħidha, u ma stajtx intellagħha sa ġbini. Mbagħad is-Sinjura stess raddet is-

salib, u għalhekk, minkejja r-rogħda li kelli f’idi, jien ukoll fittixt li nagħmel 

bħalha, u saflaħħar stajt. Fl-istess ħin qbadt ngħid ir-rużarju, u minn-naħa tagħha s-

Sinjura wkoll bdiet tgħaddi ż-żibeġ tal-kuruna tagħha minn bejn subgħajha iżda bla 

ma ċċaqlaq xufftejha. Kif spiċċajt ir-rużarju, minnufih id-dehra għabet. 

 Jien staqsejt liż-żewġ sħabi jekk rawx xi ħaġa: huma qaluli li ma raw xejn, u 

staqsew lili jekk rajtx xi ħaġa, biex ngħidilhom. Jiena żgurajthom li rajt Sinjura 

liebsa l-abjad, imma li ma kontx naf min hi; u wissejthom ħafna biex ma jgħidu lil 

ħadd b’dan. Mbagħad huma wkoll fetħuli għajnejja biex ma nerġax nersaq ‘l 

hemm, iżdas ma tajthomx widen. Għalhekk il-Ħadd ta’ wara rġajt mort, għax 

ħassejtni mbuttata minn ġewwa...... 

 Fit-tielet darba li rajtha, dik is-Sinjura kellmitni, u staqsietni jekk irridx 

immur għandha fl-għar għal ħmistaxil ġurnata wara xulxin; jien weġibtha li iva. 

Qaltli wkoll li kelli mmur ngħid lill-qassisin biex jibnulha kappella hemmhekk; 

mbagħad riditni mmur nixrob mill-għajn. Jien ma rajt ebda għajn, u qbadt riesqa 

lejn ix-xmara Gave; imma hi fissritli li mhux għax-xmara kienet qaltli, u wrietni 

b’sebagħha fejn kienet l-għajn. Ersaqt, iżda ma sibtx ħlief ftit ħama, u ebda ilma 

ma stajt niġbor f’idi. Għalhekk qbadt inħaffer, u saflaħħar stajt nieħu ftit ilma. 

Irmejtu tliet darbiet, imma r-raba’ darba seħħli nixrob minnu. Mbagħad id-dehra 

għabet, u jiena rġajt lura. 

 Mort hemm għal ħmistaxil ġurnata wara xulxin, u s-Sinjura dehritli kuljum, 

barra t-Tnejn u l-Ġimgħa. Reġgħet fakkritni li kelli mmur ngħid lill-qassisin biex 

jibnu kappella f’dak il-post, u riditni ninħasel fl-għajn u nitlob għall-konverżjoni 

tal-midinbin. Ħafna drabi staqsejtha min hi, imma hi kienet titbissimli bil-ħlewwa; 
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fl-aħħar fetħet dirgħajha, refgħet għajnejha lejn is-sema, u qaltli li hija l-

Kunċizzjoni Immakulata. 

 F’dawk il-ħmistaxil ġurnata hija fdatli wkoll tliet sigrieti, imma rabtitni biex 

żgur ma ngħid lil ħadd bihom. Il-kelma li tajtha żammejtha sħiħa sa llum.     

  

RESPONSORJU                                                                 Lq 1:46a. 49. 48b 

 

R/.  Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * għax is-Setgħani għamel miegħi 

ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu. 

V/.  Minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja. * Għax is-Setgħani 

għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu.  

 

TALBA 

 

 O Alla ħanin, ieqaf magħna, bnedmin dgħajfa, biex, aħna u nagħmlu t-tifkira 

tal-Verġni bla tebgħa, Omm Alla, Marija, bl-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu 

minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. 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 

 

Sidt glorjuża, li fil-għoli  

fuq il-kwiekeb ġejt imtellgħa,  

nagħtuk ġieħ, għax int, b’ħalibek  

safi, sqejt lil dak li ħalqek. 

 

B’Ibnek sewwejtilna l-ħsara  

li d-dnub t’Eva ġibed fuqna;  

bi tjubitek ftaħt mogħdija  

biex l-imsejkna jidħlu s-sema. 

 

Inti l-bieb tas-Sultan Għoli  

bieb li minnu d-dawl feġġ fuqna;  

ħa jifirħu l-ġnus mifdija,  

għax bik, Verġni, sabu l-ħajja. 

 

Agħmel int li nsebbħu f’kollox  

lill-Missier, lil Kristu Ibnek,  

u ‘l-Ispirtu, li bħal b’libsa  

ta’ ġmiel kbir żejjnuk bil-grazzja. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss …  

 

LEZZJONI QASIRA                                                                         ara Iż 61:10 

  

Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi b’Alla tiegħi, għax hu 

libbisni bi lbies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni, bħal għarusa 

tlellex bil-gawhar tagħha.  
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RESPONSORJU QASIR  

 

R/.   Għażilha l-Mulej, * U ħatarha fost kulħadd. Għażilha. 

V/.   Daħħalha tgħammar fid-dar tiegħu. * U ħatarha fost kulħadd. Glorja. Għażilha 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

    Verġni Marija, inti ż-żerniq sabiħ tas-salvazzjoni, għax ġibtilna lil Kristu, ix-

Xemx tal-ġustizzja, li ġie jżurna mill-għoli bħax-xemx tielgħa. 

 

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:  
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    Verġni Marija, inti ż-żerniq sabiħ tas-salvazzjoni, għax ġibtilna lil Kristu, ix-

Xemx tal-ġustizzja, li ġie jżurna mill-għoli bħax-xemx tielgħa. 

 

PREĊI   

 

Is-Salvatur tagħna għoġbu jitwieled minn Marija Verġni. Infaħħruh u nitolbuh: 

Tidħol għalina quddiemek Ommok, Mulej. 

Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek int ħarist minn qabel lil 

Ommok minn kull tebgħa ta’ dnub: 

- żommna safja u mbiegħda mid-dnub.  

Feddej tagħna, int għamilt lill-Verġni bla tebgħa Marija għamara tiegħek l-iżjed 

qaddisa u santwarju ta’ l-Ispirtu s-Santu: 

- agħmilna tempju li fih jgħammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. 

Verb etern, int għallimt lil Ommok tagħżel għaliha s-sehem it-tajjeb; 

- agħtina li nagħmlu bħalha, billi nfittxu l-ikel li jsaħħaħna għall-ħajja ta’ dejjem. 

Sultan tas-slaten, int ridt li Ommok tkun imtellgħa ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-

ġisem: 

- agħtina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. 

Sid is-sema u l-art, int qegħedt lil Marija sultana fil-leminija tiegħek: 

- agħmel li jkun jistħoqqilna nissieħbu magħha fil-glorja. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

O Alla ħanin, ieqaf magħna, bnedmin dgħajfa, biex, aħna u nagħmlu t-tifkira 

tal-Verġni bla tebgħa, Omm Alla, Marija, bl-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu 

minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. 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. 

Amen. 
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L-GĦASAR 

 

INNU 

 

Sliem għalik, kewkba tal-baħar,  

Omm qaddisa w kbira t’Alla,  

dejjem Verġni bla mittiefsa,  

bieb il-hena w ferħ tas-sema. 

 

Ilqa’ l-“Ave” li bil-qima  

Gabrijel qed isemmagħlek,  

ibdel fiha l-isem t’Eva,  

ħalli jerġa s-sliem fid-dinja.  

 

Qaċċat kull irbit lill-ħatja,  

ġib id-dawl lill-għomja kollha,  

biegħed minna l-ħażen tagħna,  

niżżel fuqna l-ġid mis-sema.  

 

Uri li tassew int Ommna,  

wassal talbna quddiem Alla,  

li fi ħnientu twieled minnek  

biex isir għalina bniedem.  

 

Verġni fost kulħadd magħżula,  

ta’ qalb ħelwa fost il-ħlejjaq,  

itlob ‘l Ibnek biex jagħtina  

maħfra, safa w spirtu ħlejju. 

 

Għinna ngħaddu ħajja mseddqa,  

żommna sħaħ fit-triq iż-żgura,  

sa ma niksbu l-ferħ tad-dehra  

ta’ Ġesù għal dejjem miegħek. 
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Lill-Missier it-tifħir tagħna,  

ġieħ u setgħa ‘l Kristu Sidna,  

lill-Ispirtu s-Santu l-qima,  

sebħ lit-Tlieta, Alla wieħed. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss …  

 

LEZZJONI QASIRA          Ġal 4:4-5 

 

Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn 

mara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-

adozzjoni.  

 

 RESPONSORJU QASIR 

 

R/.  Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja: Il-Mulej miegħek. Sliem. 

V/.  Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. * Il-Mulej 

miegħek. Glorja. Sliem. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek. Imbierka inti 

fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. 

 

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. 



11 

 

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:  

Sliem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek. Imbierka inti 

fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. 

    

PREĊI 

 

Alla, il-Missier li jista’ kollox, ried li kull nisel ifaħħar lil Marija, Omm Ibnu. 

Insebbħuh u ngħolluh bit-tifħir, u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: 

Tidħol għalina quddiemek Marija, mimlija bil-grazzja. 

O Alla, li tagħmel l-għeġubijiet, int tellajt fis-sema, bir-ruħ u l-ġisem, lill-Verġni 

bla tebgħa Marija, u seħibtha ma’ Kristu fil-glorja: 

- ibqa’ mexxi l-qlub ta’ wliedek sa ma jaslu fl-istess sebħ. 

Int, li tajtna lil Marija bħala ommna, bit-talb tagħha fejjaq il-morda, farraġ l-

imnikktin, aħfer lill-midinbin: 

- agħti lil kulħadd is-salvazzjoni u s-sliem.                                                                                                                                                                                   

Int sawwabt fuq Marija l-milja tal-grazzja: 

- ferraħ lilna wkoll bil-kotra tal-grazzji tiegħek.  

Żomm  il-Knisja tiegħek magħquda qalb waħda u ruħ waħda fl-imħabba: 

- agħmel li l-fidili tiegħek jibqgħu ħaġa waħda bejniethom fit-talb flimkien ma’ 

Marija, Omm Ġesù.                                                                  

Int żejjint lil Marija bil-kuruna ta’ sultana tas-sema:                                                    

- agħmel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem fl-hena tas-saltna tiegħek mal-qtajja’ 

tal-qaddisin. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

O Alla ħanin, ieqaf magħna, bnedmin dgħajfa, biex, aħna u nagħmlu t-tifkira 

tal-Verġni bla tebgħa, Omm Alla, Marija, bl-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu 
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minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. 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. 


