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29 ta’ Lulju 

SANTA MARTA 

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.  Alla hu ta’ l-għaġeb fil-qaddisin tiegħu: 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.  Alla hu ta’ l-għaġeb fil-qaddisin tiegħu: 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.  Alla hu ta’ l-għaġeb fil-qaddisin tiegħu: 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.  Alla hu ta’ l-għaġeb fil-qaddisin tiegħu: 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.  Alla hu ta’ l-għaġeb fil-qaddisin tiegħu: 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.  Alla hu ta’ l-għaġeb fil-qaddisin tiegħu: 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.  Alla hu ta’ l-għaġeb fil-qaddisin tiegħu: 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 

 

Hienja int u mbierka, Marta!  

Ilqajt għandek bosta drabi  

lil Ġesù, li ħabb bil-ħlewwa  

lilek, ‘l oħtok u ‘l ħuk Lazzru. 

 

B’liema ħrara kont tħejjilu  

fejn jistrieħ u biex jitrejjaq!  

Idejk bieżla kienu jixhdu  

qalb imħeġġa b’nar l-imħabba. 

 

Int għażilt il-ferħ li tħabrek  

biex għal Kristu tħejji l-mejda,  

u ħallejt lil ħutek jagħżlu  

ħobż il-ħajja minn fomm kliemu.  

 

Oħtok xerrdet xerrdet fuqu l-fwieħa  

biex tħejjilu d-difna tiegħu;  

inti bħalha bqajt bil-ħerqa  

mal-Mulej taqdih sa l-aħħar.  

 

Fuq l-eżempju tiegħek, Marta,  

aħna rridu nħejju qalbna  

biex, b’sinjal ta’ ħbiberija,  

tkun għalih għamara xierqa. 

 

F’dan il-jum ningħaqdu miegħek  

fit-tifħir lil Alla tagħna, 

biex jagħtina dar għal dejjem  
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fis-smewwiet, għall-glorja tiegħu. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss ...  

 

LEZZJONI II 

 

Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof Santu Wistin 

 

Hienja għax laqgħu ‘l Kristu għandhom 

 

 Sidna Ġesù Kristu jwissina li, fost il-ħafna taħbit ta’ din id-dinja, aħna 

mexjin lejn xi mkien. Mexjin għax għadna ‘l bogħod biex nidħlu f’postna; għadna 

fit-triq, ma wasalniex id-dar; għadna bix-xewqa tagħha, ma bdejniex ingawduha. 

Imma mexjin, mexjin bla ma nitgħażżnu jew nieqfu, biex xi darba jirnexxielna 

naslu.  

 Marta u Marija kienu żewġt aħwa mhux biss fil-ġisem iżda wkoll fis-

sentimenti reliġjużi tagħhom. It-tnejn ingħaqdu mal-Mulej, it-tnejn b’qalb waħda 

qdew lill-Mulej meta kien fid-dinja. Marta laqgħetu għandha, kif wieħed jilqa’ l-

għorba; iktar minn hekk, laqgħetu kif il-qaddejja tilqa’ lil Sidha, il-marida lis-

Salvatur li jfejjaqha, il-ħlejqa lill-Ħallieq. Hi, li kienet teħtieġ l-għajxien ta’ l-

Ispirtu, laqgħet lil dak li kien jeħtieġ l-għajxien bħala bniedem. Għax il-Mulej 

għoġbu jidher taħt sura ta’ qaddej, u f’din is-sura ta’ qaddej ried ikun moqdi bl-ikel 

mill-qaddejja tiegħu, għax hekk għoġbu, mhux għax kien minnu nnifsu qaddej. 

Deher bħala wieħed li jenħtieġ l-għajxien, u din ukoll kienet umiljazzjoni tiegħu. 

Deher bħala bniedem f’ġisem li jagħmel bih il-ġuħ u jieħdu l-għatx.  

 Marta mela laqgħet bil-qalb lil Sidha bħala għarib, lil dak li ġie f’daru, u 

niesu ma laqgħuhx; imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla; 

hu ta’ l-adozzjoni lill-qaddejja u għamilhom ħutu, ta’ l-fidwa lill-ilsiera u 

għamilhom werrieta flimkien miegħu. 

 Qisu li ħadd minnkom ma jgħid: “Henjin dawk li stħaqqilhom jilqgħu lil 

Kristu għandhom!” Issewwidx qalbek u tgemgimx jekk twelidt fi żmien meta ma 

tistax tara lill-Mulej fil-ġisem: għax hu ma ċaħħdikx minn dan il-ġieħ. Qallek: 

Kemm għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.  

 Mill-bqija, Marta, ħallini ngħidlek: imbierka int li tajt servizz hekk tajjeb; 

bħala ħlas tat-taħbit tiegħek m’intix tfittex ħlief il-mistrieħ. Għalissa qiegħda tieħu 

rasek u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, u hawnhekk trid taħseb għall-ikel ta’ min hu 

bniedem, ukoll jekk qaddis. Taħseb int li, meta tasal f’dik id-dar, se ssib iżjed 

għorba li tilqagħhom għandek bil-qalb? Li se ssib iżjed min hu bil-ġuħ biex 
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titimgħu, min hu bil-għatx biex tisqih, min hu marid biex iżżuru, min hu 

mitlewwem biex tagħmlu paċi, min hu mejjet biex tidfnu? 

 Le, hemmhekk m’int se ssib xejn minn dan. Mela x’se ssib? Issib dak li 

għażlet Marija; insibu min jgħajjex lilna, mhux ngħajjxu lill-oħrajn. Jiġifieri, dak li 

Marija għażlet hawnhekk, hemm insibuh fil-milja sħiħa tiegħu; ma niġbrux il-frak, 

kif għamlet Marija hi u tisma’ l-kelma tal-Mulej, imma nsibu mejda għanja. Tridu 

tafu xi nsibu hemmhekk? Il-Mulej stess qal għall-qaddejja tiegħu: Tassew, 

ngħidilkom, li jqegħedhom fuq il-mejda, u jgħaddi quddiemhom iservihom. 

  

RESPONSORJU   

 

R/.  Wara li Ġesù qajjem lil Lazzru mill-imwiet, għamlulu ikla f’Betanja, * U 

Marta bdiet isservi.  

V/. Marija ħadet libbra żejt tan-nard safi, jiswa ħafna u dilket bih riġlejn Ġesù. * U 

Marta bdiet isservi.  

 

TALBA 

 

 O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, Ibnek Ġesù għoġbu li Santa Marta tilqgħu 

għandha bil-qalb; bit-talb tagħha, agħtina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi 

Kristu, biex inti tilqagħna għandek fis-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM 

 

V/.  O Alla, ejja eħlisni. 

R/.  Mulej, fittex għinni. 

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah. 

 

INNU 

 

Qabel nibdew il-ħidma tal-ġurnata,  

induru lejk biex tgħinna f’kollox, Marta, 

int li Bin Alla l-ħaj uriek imħabba  

ta’ qalb ħabiba.  

 

Sikwit Ġesù fit-triq kien jgħaddi s’għandek,  

jistrieħ fis-sliem għall-kenn tas-saqaf tiegħek,  

jithenna bik jarak b’tant għożża u ħrara  

taqdih u tfarrġu.  

 

Għaddejt erbat ijiem fuq ħuk imnikkta,  

u ma’ Marija oħtok bkejtu mejjet;  

‘ma fraħt bla qjies xħin smajt leħen l-Imgħallem  

iroddlu l-ħajja. 

 

Int, li stqarrejt il-fidi u wrejt it-tama  

fil-qawma ta’ l-imwiet, kif talbek Kristu,  

għallimna nsaħħu iżjed fina x-xewqa  

tas-saltna mbierka.  

 

Infaħħru lill-Missier, lil Ibnu Sidna,  

u lill-Ispirtu s-Santu, Alla wieħed,  

u nitolbuh li bħalek jistħoqqilna  

narawh fil-glorja. Ammen.  

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss ...  

 

LEZZJONI QASIRA Rum 12:1-2 

  

Nitlobkom, ħuti, għall-ħniena ta’ Alla, offru ġisimkom bħala vittma ħajja, 

qaddisa, li togħġob lil Alla, b’qima spiritwali. Timxux max-xejra ta’ din id-
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dinja, iżda nbidlu skond it-tiġdid ta’ moħħkom, biex iseħħilkom tagħrfu x’inhi 

r-rieda ta’ Alla, x’inhu t-tajjeb, x’inhu li jogħġob, x’inhu s-sewwa. 

 

RESPONSORJU QASIR  

 

R/.   Jgħinha Alla * Bid-dija ta’ wiċċu. Jgħinha.  

V/.   Hemm Alla magħha, ma titħarrikx. * Bid-dija ta’ wiċċu. Glorja. Jgħinha. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Marta qalet lil Ġesù: Inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla l-ħaj, dak li ġie fid-dinja.  

 

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, *  
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u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:  

 Marta qalet lil Ġesù: Inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla l-ħaj, dak li ġie fid-dinja.  

  

PREĊI   

 

Ħuti għeżież, flimkien man-nisa qaddisin infaħħru lis-Salvatur tagħna, u b’xewqa 

mħeġġa ngħidulu:   

Ejja, Mulej Ġesù.   

Mulej Ġesù, lill-mara midinba ħfirtilha ħafna, għax ħabbet ħafna:  

- aħfrilna, Mulej, għax dnibna ħafna.  

Mulej Ġesù, fil-vjaġġi tiegħek kellek nisa qaddisa jaqduk:  

- agħmel li nimxu dejjem fuq il-passi tiegħek.  

Mulej Ġesù, inti l-Imgħallem li Marija qagħdet tisimgħek u Marta servietek: 

- agħtina li naqduk bil-fidi u l-imħabba.  

Mulej Ġesù, int għidtilna li ħutek u ommok huma dawk li jagħmlu r-rieda tiegħek: 

- għinna biex dejjem nogħġbuk bil-kliem u bl-għemil.   

 

Missierna 

 

Talba 

 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, Ibnek Ġesù għoġbu li Santa Marta tilqgħu 

għandha bil-qalb; bit-talb tagħha, agħtina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi 

Kristu, biex inti tilqagħna għandek fis-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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L-GĦASAR 

 

INNU 

 

Hienja int u mbierka, Marta!  

Ilqajt għandek bosta drabi  

lil Ġesù, li ħabb bil-ħlewwa  

lilek, ‘l oħtok u ‘l ħuk Lazzru. 

 

B’liema ħrara kont tħejjilu  

fejn jistrieħ u biex jitrejjaq!  

Idejk bieżla kienu jixhdu  

qalb imħeġġa b’nar l-imħabba. 

 

Int għażilt il-ferħ li tħabrek  

biex għal Kristu tħejji l-mejda,  

u ħallejt lil ħutek jagħżlu  

ħobż il-ħajja minn fomm kliemu.  

 

Oħtok xerrdet fuqu l-fwieħa  

biex tħejjilu d-difna tiegħu;  

inti bħalha bqajt bil-ħerqa  

mal-Mulej taqdih sa l-aħħar.  

 

Fuq l-eżempju tiegħek, Marta,  

aħna rridu nħejju qalbna  

biex, b’sinjal ta’ ħbiberija,  

tkun għalih għamara xierqa. 

 

F’dan il-jum ningħaqdu miegħek  

fit-tifħir lil Alla tagħna, 

biex jagħtina dar għal dejjem  

fis-smewwiet, għall-glorja tiegħu. Ammen. 

 

Salmodija tal-ġimgħa li jmiss ...  
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LEZZJONI QASIRA          Rum 8:28-30 

 

Aħna nafu li Alla, ma dawk li jħobbuh, f’kollox jaħdem id f’id magħhom 

għall-ġid, ma’ dawk li huma msejjħin skond il-providenza tiegħu. Għax lil 

dawk li hu għarafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu sura xbieha 

ta’ Ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa; lil dawk li ppredestinahom, 

sejjħilhom ukoll; lil dawk li sejjħilhom, iġġustifikahom ukoll; lil dawk 

imbagħad li ġġustifikahom ukoll; lil dawk imbagħad li ġġustifikahom, 

sebbaħhom ukoll. 

 

 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’ Marija:  

Ġesù kien iħobb lil Marta u lil oħtha Marija u lil ħuha Lazzru.   

 

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 - * 
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b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 

Glorja. 

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:  

Ġesù kien iħobb lil Marta u lil oħtha Marija u lil ħuha Lazzru.   

    

PREĊI 

 

Ħuti għeżież, nitolbu lill-Mulej biex, bl-interċessjoni tan-nisa qaddisin, iħares lill-

Knisja tiegħu. Ngħidulu bil-ħeġġa kollha ta’qalbna:  

Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek. 

F’ġieħ in-nisa martri, li bil-qawwa ta’ l-ispirtu ħarġu rebbieħa fuq il-mewt tal-

ġisem:  

- qawwi lill Knisja tiegħek fit-tiġrib kollu tagħha.  

F’ġieħ in-nisa twajba li għexu ħajja sewwa fil-grazzja taż-żwieġ imqaddes:  

- kattar fil-Knisja tiegħek il-frott ta’ l-appostolat.  

F’ġieħ ir-romol li bit-talb u l-ħlewwa tagħhom mal-barranin tqaddsu fil-ħajja ta’ 

weħidhom: 

- għin lill-Knisja tiegħek biex turi l-misteru ta’ mħabbtek fid-dinja. 

F’ġieħ l-ommijiet qaddisa li nisslu wlied għas-saltna tiegħek u għax-xirka tal-

bnedmin: 

- saħħaħ il-Knisja tiegħek biex tagħti t-twelid ġdid u s-salvazzjoni lill-bnedmin 

kollha.  

F’ġieħ in-nisa qaddisin kollha, li stħaqqilhom jiġu jarawk wiċċ imb’wiċċ fid-dawl 

tiegħek: 

- ħenn għal ħutna l-mejtin, ulied il-Knisja tiegħek, u ferraħhom bid-dehra tiegħek 

għal dejjem.  

 

Missierna 

Talba 

 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, Ibnek Ġesù għoġbu li Santa Marta tilqgħu 

għandha bil-qalb; bit-talb tagħha, agħtina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi 

Kristu, biex inti tilqagħna għandek fis-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. 


