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9 ta’ Frar 

SANTA SKOLASTIKA, verġni 

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. Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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. Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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. Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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. Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: ejjew nadurawh.  
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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. Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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. Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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. Il-Mulej hu s-Sultan tal-verġni: 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 

 

F’din il-festa l-ġemgħa mqaddsa  

b’innu ħelu tagħti xhieda  

għas-sebħ kbir li Alla Sidna  

ta fis-sema ‘l din il-verġni. 

 

Għaliex hi bla heda faħħret  

lill-Mulej Ġesù, li ħabbha;  

issa mal-qtajjiet tal-ġusti  

qiegħda taqsam ferħ u hena.  

 

Bil-modestja tagħha rażżnet  

in-nuqqas tal-ġisem dgħajjef;  

warrbet minnha l-ħajr tad-dinja,  

sabiex timxi wara Kristu.  

 

Għat-talb tagħha, Feddej twajjeb,  

biegħed minna l-ħbit ta’ l-għadu;  

mill-waqgħat tad-dnub erfagħna,  

żommna sħaħ bil-qawwa tiegħek. 

 

Glorja lilek, Kristu Sidna,  

Bin Marija, Omm u Verġni;  

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu,  

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss ...  
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LEZZJONI II 

 

Qari mill-ktieb tad-Djalogi tal-Papa San Girgor il-Kbir 

 

Kellha setgħa aqwa, għax ħabbet iżjed  

 

 Skolastika, oħt San Benedittu, sa minn ċkunitha kkonsagrat ruħha lil Alla li 

jista’ kollox. Kellha d-drawwa li darba fis-sena tagħmel żjara lil ħuha, u dan il-

bniedem ta’ Alla kien jinżel jilqagħha f’kamra li l-irħieb kellhom barra mill-

monasteru mhux ‘il bogħod mill-bieb. 

 Darba ġiet bħas-soltu, u ħuha ħa miegħu xi dixxipli u niżel jilqagħha. 

Għaddew il-jum kollu jfaħħru ‘l Alla u jitħaddtu bejniethom fuq ħwejjeġ qaddisa. 

Meta kien dieħel il-lejl, ħadu xi ħaġa ta’ l-ikel flimkien. 

 Huma baqgħu jitħaddtu fuq il-ħwejjeġ ta’ Alla, u l-ħin għamel sewwa. 

Għalhekk dik il-mara qaddisa talbet lil ħuha u qaltlu: “Nitolbok biex ma titlaqnix 

waħdi dal-lejl, imma nibqgħu ngħidu xi ħaġa fuq l-hena tal-ħajja tas-sema sa ma 

jisbaħ”. Hu weġibha: “X’inti tgħid, oħt? Ma jistax ikun li nibqa’ barra miċ-ċella!” 

 Meta rat li ħuha ċaħdilha t-talba tagħha, dik il-mara qaddisa qiegħdet idejha 

fuq il-mejda, b’subgħajha ġo xulxin, serrħet rasha fuq idejha, u talbet lil Alla li 

jista’ kollox. Malli refgħet rasha minn fuq il-mejda, beda jberraq u jriegħed waħda 

f’waħda u qabdet nieżla xita bil-qliel, hekk li la Benedittu u lanqas ħutu r-reliġjużi 

li kienu miegħu ma setgħu joħorġu barra mill-kamra fejn kienu bilqiegħda. 

 Mbagħad ir-raġel ta’ Alla sewwed qalbu u beda jitniehed: u qalilha: “Alla li 

jista’ kollox jaħfirlek, oħt! X’għamilt?” Hi weġbitu: “Tlabt lilek, u ma ridtx 

tismagħni; tlabt lil Alla tiegħi, u semagħni. Mela issa oħroġ, jekk tista’, ħallini, u 

erġa’ lura fil-monasteru!” 

 Iżda hu, li ma riedx jibqa’ hemm minn rajh, kellu jibqa’ bilfors. U hekk ġara 

li għaddew il-lejl kollu mqajjmin, iferrħu ‘l xulxin bi kliemhom fuq il-qdusija tal-

ħajja spiritwali. 

 U xejn m’hu ta’ l-għaġeb li dik il-mara wriet ruħha aqwa minn ħuha; għax 

ladarba Alla hu mħabba, kif jgħid San Ġwann, nistgħu ngħidu bir-raġun kollu li hi 

kellha setgħa aqwa, għax ħabbet iżjed. 

 Ġara mbagħad li, wara tlitt ijiem, ir-raġel ta’ Alla kien bilqiegħda f’ċelltu, 

ħares ‘il barra b’għajnejh ‘il fuq, u lemaħ ir-ruħ ta’ oħtu barra minn ġisimha, 

tittajjar f’sura ta’ ħamiema u dieħla s-sema. Dik il-glorja kollha tagħha mlietu bil-

ferħ, u nfexx irodd ħajr lil Alla li jista’ kollox, b’innijiet ta’ tifħir. Mbagħad bagħat 

lil ħutu r-reliġjużi biex iġibu l-katavru tagħha fil-monasteru, u difnuh fl-istess 

qabar li kien ħejja għalih innifsu.  

 B’hekk ġara li, bħalma l-erwieħ tagħhom kienu dejjem marbutin bejniethom 

f’Alla, l-iġsma tagħhom ukoll anqas fil-qabar ma nfirdu minn xulxin. 
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RESPONSORJU Salm 132 (133):1 

 

R/. Il-verġni qaddisa talbet lil Alla biex ħuha ma jitlaqhiex; * Seħħilha taqla’ 

iżjed mingħand is-Sid ta’ qalbha, għax ħabbitu iżjed.  

V/. Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa, li l-aħwa jgħammru flimkien! * Seħħilha 

taqla’ iżjed mingħand is-sid ta’ qalbha, għax ħabbitu iżjed. 

 

TALBA 

 

 Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-verġni Santa Skolastika, agħmel, Mulej, li 

nitgħallmu minnha biex naqduk bi mħabba sħiħa, u hekk ikun jistħoqqilna li 

tfawwarna bl-hena ta’ mħabbtek. 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 

 

Bil-musbieħ mixgħul, o verġni,  

dħalt fil-ferħ tat-tieġ ta’ dejjem  

mal-Ħaruf, Sultan tal-glorja,  

li hu msebbaħ fl-ogħla sema.  

 

Ġew jilqgħuk l-erwieħ qaddisa  

ma’Ġesù, li rabtek miegħu  

f’għerusija ħelwa w safja,  

biex jagħnik bil-ġid ta’ mħabbtu. 

 

Kun għalina dawl tal-ħajja,  

għinna bit-talb qawwi tiegħek,  

ħalli nieqfu sħiħ u nirbħu  

lit-tnassis ta’ l-għadu tagħna.  

 

Tgħinna wkoll Marija Ommna,  

bit-talb tagħha quddiem Binha,  

sabiex hi, mudell tal-verġni,  

tieqaf magħna f’dan l-eżilju.  

 

Ħa jinfexxu l-ħlejjaq kollha  

f’għanja ta’ tifħir lil Alla,  

għax ta r-rebħ lill-verġni tiegħu  

biex iżid il-ferħ fis-sema. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss ...  

LEZZJONI QASIRA Għan 8:7 

  

Ilmijiet kbar ma jaslu qatt biex jitfu l-imħabba, anqas ix-xmajjar ma 

jġorruha magħhom. Il-bniedem li jrid jagħti l-ġid kollu ta’ daru biex jixtri l-

imħabba, tmaqdir isib!  
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RESPONSORJU QASIR  

 

R/. Ejja, għedt f’qalbi, * Fittex lil wiċċu. Ejja.  

V/. Jien wiċċek infittex, Mulej. * Fittex lil wiċċu. Glorja. Ejja.  

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija: 

 Din hi verġni bil-għaqal li marret għand Kristu, fejn issa tiddi fost il-qtajja’ tal-

verġni bħax-xemx fost id-dwal kbar tas-sema. 

 

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:  

 Din hi verġni bil-għaqal li marret għand Kristu, fejn issa tiddi fost il-qtajja’ tal-

verġni bħax-xemx fost id-dwal kbar tas-sema.  

  

PREĊI 

  

Nuru l-ferħ tagħna lil Kristu, l-għarus tal-verġni u l-premju tagħhom, u minn 

qalbna nitolbuh u ngħidulu:  

Ġesù, glorja tal-verġni, ismagħna. 

Kristu, il-qaddisin verġni ħabbewk bħala l-għarus waħdieni tagħhom: 

- agħmel li xejn ma jifridna mill-imħabba tiegħek. 

Int igglorifikajt lil Ommok Marija bħala Sultana tal-verġni: 

- bit-talb tagħha għinna naqduk dejjem b’qalb safja.  

Ilqa’ t-talb li joffrulek għalina l-qaddejja verġni tiegħek, li b’qalbhom kollha kienu 

dejjem ħsiebhom fik, biex ikunu qaddisa f’ġisimhom u f’ruħhom: 

- tħalli qatt li moħħna jixxerred fuq is-sura ta’ din id-dinja li tgħaddi.  

Mulej Ġesù, inti l-għarus tal-verġni għaqlin li qagħdu jishru u jistennewk: 

- ħeġġeġ fina x-xewqa tiegħek, biex nishru u nistennewk bit-tama. 

Tidħol għalina quddiemek Santa N., li kienet verġni bil-għaqal u għarfa: 

- ieqaf magħna biex ngħixu fis-safa u l-għerf skond qalbek. 

 

 Missierna 

 

Talba 

 

Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-verġni Santa Skolastika, agħmel, Mulej, li 

nitgħallmu minnha biex naqduk bi mħabba sħiħa, u hekk ikun jistħoqqilna li 

tfawwarna bl-hena ta’ mħabbtek. 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. 


