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1 ta’ Mejju 

SAN ĠUŻEPP ĦADDIEM 

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. Kristu l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa: ejjew nadurawh, 

hallelujah, 

 

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 l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa: ejjew nadurawh, 

hallelujah, 

 

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 l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa: ejjew nadurawh, 

hallelujah, 

 

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.  
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Ant. Kristu l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa: ejjew nadurawh, 

hallelujah, 

 

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. Kristu l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa: ejjew nadurawh, 

hallelujah, 

 

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 l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa: ejjew nadurawh, 

hallelujah, 

 

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 l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa: ejjew nadurawh, 

hallelujah, 

 

 

 

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. 
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INNU 

 

Ħaddiem ta’ ġieħ, Ġużeppi, missier tagħna,  

moħbi ġo Nazaret f’dar umli w bieżla,  

ilkoll ferħana nersqu biex noffrulek  

tifħir u qima. 

 

Ilqajt bil-qalb li tgħaddi ħajtek sieket  

fix-xogħol kuljum, għalkemm mis-slaten nislek,  

u ħdimt, batejt, biex tgħajjex lil Marija  

u ‘l Kristu binha. 

 

Sirt mera ħaj w eżempju tal-ħaddiema,  

sinjal merfugħ għall-poplu u mgħallem għaqli,  

biex nagħrfu nqaddsu bħalek għaraq ġbinna  

u l-post fejn naħdmu. 

 

Missier, ħu ħsieb il-fqar fi ħtiġijiethom,  

seddaq fi djarna s-sliem u saħħaħ l-għaqda,  

biex jikber f’artna ġisem Kristu w jilħaq  

il-milja tiegħu. 

 

Jagħtina Alla l-grazzja biex, bla heda,  

f’ħajjitna u f’mewtna nsiru nixbħu lilek,  

u li, għall-merti tiegħek, niksbu l-hena  

fid-dawl tal-glorja. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss …  

 

LEZZJONI II 

 

Qari mill-Kostituzzjoni pastorali tal-Konċilju Vatikan it-tieni, fuq il-Knisja fiż-

żminijiet ta’ llum 

 

It-tħabrik tal-bniedem fid-dinja 

 

  Bil-ħidma u d-dehen tiegħu l-bniedem minn dejjem kien iħabrek biex itejjeb 

il-qagħda tiegħu fuq l-art. Iżda llum, l-aktar bis-saħħa tax-xjenza u t-teknika, huwa 
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firex u jkompli jifrex il-ħakma tiegħu tista’ tgħid fuq il-ħlejjaq naturali kollha. 

Illum żdiedu mezzi ta’ kull xorta biex in-nazzjonijiet jersqu lejn xulxin, u dawn il-

mezzi għenu iktar minn kull ħaġa oħra biex bil-mod il-mod il-familja tal-bnedmin 

tagħraf u ssawwar lilha nfisha bħala xirka waħda fid-dinja kollha. B’hekk ġara li 

fejn dari l-bniedem kien joqgħod jistenna ħafna ġid, l-aktar mingħand is-setgħat 

tas-sema, illum dan il-ġid qiegħed jiksbu hu, bil-ħila tiegħu. 

 Quddiem dan l-isforz bla qjies, li diġà kulħadd mela rasu bih, ħafna huma l-

kwistjonjiet li nibtu fost il-bnedmin. Xi tfisser u x’siwi għandha din il-ħidma 

kollha? Kif għandna ninqdew b’dawn il-ħwejjeġ kollha? Fejn iridu jaslu l-

individwi u s-soċjetajiet b’dan it-tħabrik kollu tagħhom? 

 Il-kelma ta’ Alla tagħtina l-ħjilijiet biex fuqhom nibnu l-ħajja reliġjuża u 

morali tagħna. It-teżor tal-kelma ta’ Alla huwa fdat f’idejn il-Knisja, u għalhekk, 

għalkemm il-Knisja mhux dejjem għandha t-tweġiba lesta għal kull kwistjoni li 

tinqala’, hija tixtieq tħares lejn l-esperjenzi kollha fid-dawl tar-rivelazzjoni, biex hu 

jdawwal it-triq li l-bniedem qabad f’dawn l-aħħar żminijiet. 

 Il-bniedem, sew waħdu sew flimkien ma’ oħrajn, dejjem tħabat u fittex biex 

ikollu kondizzjonijiet aħjar għall-ħajja. Dan it-tħabrik bla tarf, jekk aħna nħarsu 

lejh fih innifsu, jaqbel sewwa mal-pjan ta’ Alla, kif jaf kull nisrani. 

 Għax Alla, meta ħalaq lill-bniedem għax-xbieha tiegħu, ordnalu biex jaħkem 

fuq l-art b’kull ma fiha, imexxi d-dinja fis-sewwa u bil-qdusija, u jorbot lilu nnifsu 

u l-ħolqien kollu ma’ Alla, li hu għandu jagħrfu bħala s-Sid li ħalaq kollox. B’hekk 

jiġri li, permezz tal-ħakma tal-bniedem fuq il-ħlejjaq kollha, l-isem ta’ Alla jkun 

ta’ l-għaġeb fl-art kollha. 

 Dan l-ordni kien mogħti lill-bniedem għal kull xorta ta’ ħidma li jagħmel 

kuljum. Għax sew l-irġiel sew in-nisa, meta jitħabtu għall-għajxien tagħhom u tal-

familja bil-ħsieb li jaqdu dmirhom lejn is-soċjetà kif imiss, għandhom il-jedd kollu 

biex jifhmu li, bil-ħidma tagħhom, qegħdin jissuktaw l-opra tal-Ħallieq, ifittxu r-

riżq ta’ ħuthom il-bnedmin, u bit-tħabrik personali tagħhom jagħtu sehemhom biex 

il-pjan ta’ Alla jseħħ fl-istorja. 

 Mela ma jaħsbux l-insara li l-opri tad-dehen u l-ħila tal-bniedem ma 

għandhomx x’jaqsmu mal-qawwa ta’ Alla, anqas ma jqisu lill-bniedem bħallikieku 

kien xi rival ta’ Alla; mhux biss , imma aktar imisshom idaħħluha f’moħħhom li r-

rebħiet tal-bniedem huma xhieda tal-kobor ta’ Alla, u jinkisbu skond il-pjan għoli 

tal-Ħallieq. 

 Dan kollu jurina li l-messaġġ nisrani ma hu ta’ ebda xkiel għall-bniedem 

biex jibni d-dinja, anqas ma jġagħlu jneħħi minn ħsiebu l-ġid tal-proxxmu, anzi 

jorbtu iżjed biex jagħmel dawn il-ħwejjeġ bħala dmiru. 
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RESPONSORJU  

 

R/. Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien ta’ l-Għeden, * Biex 

jaħdmu u jieħu ħsiebu, hallelujah.  

V/. Il-bniedem hekk qiegħed sa mill-bidu. * Biex jaħdmu u jieħu ħsiebu, 

hallelujah.  

 

TALBA 

 

 O Alla, li ħlaqt kollox, int għamilt għall-bniedem il-liġi tax-xogħol; fil-

ħniena tiegħek, agħtina li bl-eżempju u l-ħarsien ta’ San Ġużepp, nagħmlu dak li 

inti trid minna u niksbu l-ħlas li wegħedtna. 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 

 

Tielgħa x-xemx! Filwaqt li ssejjaħ  

lill-bnedmin għal jum ta’ ħidma,  

tistedinna nsellmu magħha  

lid-dar bieżla ta’ Ġużeppi. 

 

Sliem għalik, missier imbierek:  

dak li ħalaq l-art u s-sema  

ried li taħtek b’għaraq ġbinu  

jaqla’ l-ħobż fis-sengħa tiegħek. 

 

Int, li llum qed tgawdi ħlasek  

ħdejn l-Għarusa Mqaddsa tiegħek,  

ieqaf magħna, foqra u msejkna,  

li fik qiegħda t-tama tagħna.  

 

Mit-tilwim u d-dnewwa eħlisna,  

minn kull qerq fil-ħlas tal-ħidma;  

la tħallix li nkunu nieqsa  

f’dak li hu meħtieġ għall-ħajja. 

 

Radd ta’ ħajr u glorja ‘l Alla,  

li kull barka fuqna jxerred  

u fit-triq tas-sliem iżommna  

bil-għajnuna tat-talb tiegħek. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss …  

 

LEZZJONI QASIRA    2 Sam 7:28-29 

  

Sidi Mulej, int Alla, il-kelma tiegħek hi s-sewwa, u int wegħidt dan il-ġid 

kollu lill-qaddej tiegħek. Qum u bierek il-familja tal-qaddej tiegħek, ħalli 
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tibqa’ quddiemek għal dejjem! Għax int, Sidi Mulej, tkellimt, u l-familja tal-

qaddej tiegħek tkun imbierka għal dejjem bil-barka tiegħek. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/. Il-Mulej Alla għamlu sid fuq id-dar tiegħu. * Hallelujah, hallelujah. Il-Mulej. 

V/. Ħallielu f’idejh ġidu kollu. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Mulej. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 San Ġużepp kien jaħdem fis-sengħa ta’ mastrudaxxa b’fedeltà kbira, u hekk sar 

eżempju sabiħ u ta’ l-għaġeb fix-xogħol, hallelujah. 

 

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,  
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Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *  

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 San Ġużepp kien jaħdem fis-sengħa ta’ mastrudaxxa b’fedeltà kbira, u hekk sar 

eżempju sabiħ u ta’ l-għaġeb fix-xogħol, hallelujah. 

 

PREĊI  

 

Il-Mulej waħdu jiġġustifika lill-bnedmin. Nitolbuh bl-umiltà:  

Mulej, żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. 

Int, Alla Sidna, sejjaħt lil missirijietna biex jgħixu b’qalb perfetta quddiemek: 

- agħmel li nimxu fuq il-passi tagħhom biex inkunu perfetti kif tridna int. 

Int għażilt lil Ġużeppi, raġel ġust, biex irabbi lil Ibnek li sar bniedem: 

- agħmel li naqdu lill-ġisem ta’ Kristu f’ħutna, il-membri tiegħu. 

Int fdajt id-dinja f’idejn il-bnedmin, biex jimlewha u jsaltnu fuqha: 

- għallimna nkunu ħabrieka u bieżla fuq din l-art, u nfittxu bla heda l-glorja 

tiegħek. 

Missier tagħna lkoll, ftakar fl-opra kbira ta’ jdejk:  

- agħmel li lkoll kemm aħna ngħixu ħajja xierqa ta’ bnedmin u naħdmu fis-sliem u 

b’qalb mistrieħa. 

 

Missierna 

Talba 

 

O Alla, li ħlaqt kollox, int għamilt għall-bniedem il-liġi tax-xogħol; fil-

ħniena tiegħek, agħtina li bl-eżempju u l-ħarsien ta’ San Ġużepp, nagħmlu dak li 

inti trid minna u niksbu l-ħlas li wegħedtna. 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 

 

V/. O Alla, ejja eħlisni. 

R/. Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

INNU 

 

Ġużeppi, s-sema jgħanni t-tifħir tiegħek,  

u jidwi ma’ l-art kollha l-għana ħlejju,  

għax stħaqqlek b’merti kbar tieħu ‘l Marija  

b’Għarusa safja tiegħek. 

 

Stagħġibt xħin rajt li saret omm mingħajrek,  

u f’qalbek dritta nibet ħsieb li ħawwdek;  

iżd’anġlu nebbħek li t-tarbija tnisslet  

b’għemil l-Ispirtu s-Santu. 

 

Ħaddant bil-ħlewwa ‘l Sidek, meta twieled;  

warrabtu minn Erodi ‘l bogħod fl-Eġittu;  

f’Ġerusalemm fittixtu meta ntilef,  

u bkejt bil-ferħ kif sibtu. 

 

Hi l-mewt li tissiġilla l-ħajja mseddqa  

tal-magħżulin li l-Għoli jsejjaħ miegħu;  

int iżda f’ħajtek stess titgħaxxaq b’Alla,  

meqjus bħal ibnek f’darek. 

 

Quddiemek nersqu, Trinità Qaddisa:  

għall-merti ta’ Ġużeppi, ħenn għalina,  

biex nistgħu niġu w ngħannu flimkien miegħu  

is-sebħ tal-kobor tiegħek. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss …  
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LEZZJONI QASIRA        Kol 3:23-24 

 

Kull ma tagħmlu, agħmluh minn qalbkom, bħallikieku lill-Mulej u mhux 

lill-bnedmin, għax tafu li għad tieħdu l-ħlas li ħejja għalikom il-Mulej bħala 

wirt. Aqdu lil Kristu Sidna.  

 

RESPONSORJU QASIR 

 

R/. Il-bniedem ġust jiżhar bħall-ġilju. * Hallelujah, hallelujah. Il-bniedem. 

V/. Iwarrad għal dejjem quddiem il-Mulej. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-

bniedem. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Kristu l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa, hallelujah.  

 

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 - * 

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 

Glorja. 
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Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Kristu l-Mulej għoġbu li n-nies jaħsbuh bin il-mastrudaxxa, hallelujah.  

 

PREĊI 

 

Nersqu bl-umiltà kollha quddiem Alla, li minnu tissemma kull familja fis-sema u 

fl-art, u fiċ-ċokon tagħna ngħidulu: 

Missierna, li inti fis-smewwiet, ismagħna. 

Missier qaddis, int għarraft lil San Ġużepp il-misteru ta’ Kristu, li kien moħbi sa 

minn dejjem: 

- agħmel li l-bnedmin kollha jagħrfu dejjem aħjar lil Ibnek, Alla u bniedem. 

Missier tas-sema, int titma’ t-tjur ta’ l-ajru u tlibbes bil-ġmiel il-ħaxix tar-raba’: 

- ipprovdi l-ħobża meħtieġa ta’ kuljum lill-bnedmin kollha.  

Int sawwart il-ħolqien u fdajtu f’idejna:  

- agħmel li l-ħaddiema jgawdu kif jixirqilhom il-frott tax-xogħol tagħhom. 

Alla ta’ kull tjieba, int trid li l-bnedmin kollha jkunu tajba: 

- bit-talb ta’ San Ġużepp, agħtina li nogħġbuk f’kollox tul ħajjitna kollha. 

Alla ħanin dawwar għajnejk lejn ħutna l-moribondi u l-mejtin kollha: 

- permezz ta’ Ibnek u ta’ ommu Marija u ta’ San Ġużepp, xerred għal dejjem il-

ħniena tiegħek fuqhom. 

 

Missierna 

 

Talba 

 

O Alla, li ħlaqt kollox, int għamilt għall-bniedem il-liġi tax-xogħol; fil-

ħniena tiegħek, agħtina li bl-eżempju u l-ħarsien ta’ San Ġużepp, nagħmlu dak li 

inti trid minna u niksbu l-ħlas li wegħedtna. 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. 


