
l 
l Salmi għal waqt il-proċessjoni mill-knisja ta' San 
l Bażilju sal-knisja parrokkjali -

Ant: Tilqgħek il-qtajja tal-anġli u tqiegħedek fi ħdan 
Abraham, biex ma' Lazzru, li kien fqir, ikollok il-mistrieħ 
ta'dejjem. 

Salm 116 
Inħobb il-Mulej, għax sama' leħen it-tħannin tiegħi ; 
għaliex hu tani widen fil-jum li fih sejjaħtlu. _ 
Il-ħbula tal-mewt dawwruni, l-irbit ta' l-Imwiet ħakimni; fin
niket u l-hemm sibt ruħi. 
Imma isem il-Mulej sejjaħt: "Mulej, nitolbok, salvani[" 
Ħanin il-Mulej, u ġust; twajjeb hu Alla tagħna. 
Iħares id-dgħajfa l-Mulej; jien kont magħkus, u hu ħelisni. 
Erġa', ruħ tiegħi, għall-mistrieħ tiegħek, għax il-Mulej 
għamillek il-ġid. 

Għax mill-mewt ħelisli 'l ħajti, lil għajnejja mid-dmugħ u 'l 
riġlejja mit-tfixkil. 
Jien nimxi quddiem il-Mulej fart il-ħajjin . 
Glorja. 

Ant: Tilqgħek il-qtajja tal-anġli u tqiegħedek fi ħdan 
Abraham, biex ma' Lazzru, li kien fqir, ikollok il-mistrieħ 
ta'dejjem. 

Ant: Smajt leħen mis-sema jgħid: Henjin il-mejtin li jmutu 
fil-Mulej. 

Salm 117 
Bqajt nemmen, mqar meta għedt: "Jiena mdejjaq ħafnal" 
Jien għedt fin-niket tiegħi: "Qarrieq hu kull bniedem." 
Xi nrodd lill-Mulej għall-ġid kollu li għamel miegħi? 

' 
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Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni, u isem il-Mulej insejjaħ. 
Ntemm lill-Mulej ir-wegħdiet tiegħi, quddiem il-poplu 
tiegħu kollu. 
Għażiża f għajnejn il-Mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. 
Iva, Mulej, jien qaddej tiegħek, jien qaddej tiegħek, bin il
qaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi. 
Lilek noffri sagrifiċċju ta' radd il-ħajr, u isem il-Mulej 
insejjaħ. 

Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, quddiem il-poplu 
tiegħu kollu, 
fil-btieħi ta' dar il-Mulej, ġo nofsok, Ġerusalemm! 
Hallelujah ! 
Glorja. 

Ant: Smajt leħen mis-sema jgħid: Henjin il-mejtin li jmutu 
fil-Mulej. 

Ant. Agħtih, Mu/ej, il-mistrieħ ta' dejjem, u d-dawl ta' 
dejjem jiddi lilu. 

Salm 51 
Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; fil-kobor tal-ħniena 
tiegħek ħassar ħtijieti. 
Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; naddafni mid-dnub tiegħi. 
Għax jien nagħrafhom ħtijieti; id-dnub tiegħi dejjem 
quddiemi. 
Kontrik biss jiena dnibt, u dak li hu ħażin fgħajnejk 
għamilt. Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, u bla 
tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek. 
Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, u fid-dnub nisslitni ommi. 
Int li tħobb il-qalb sinċiera, għallimni l-għerf fil-fond ta' 
qalbi. 
Roxxni bl-ilma, u nissaffa; aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad . 



Agħmel li nisma' l-ferħ u l-hena, biex għadmi, li int sħaqt, 
jithenna. 
Dawwar wiċċek minn ħtijieti; ħassar ħżuniti kollha. 
Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. 
La twarrabnix minn quddiemek; tneħħix minni l-ispirtu 
qaddis tiegħek. 
Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek, u bi spirtu qalbieni 
wettaqni. 
Lill-midinbin ngħallem triqatek, u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. 
Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla, Alla tas-salvazzjoni 
tiegħi; u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. 
Iftaħli xufftejja, Sidi, u fommi jxandar it-tifħir tieġħek. 
Għax lilek ma jogħġbekx is-sagrifiċċju; noffrilek vittmi 
maħruqa, u ma tilqagħhomx. 
Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma; qalb 
maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. 
Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek; erġa' ibni l-ħitan ta' 
Ġerusalemm. 
Mbagħad tilqa' bil-qalb vittmi '<:ierqa, sagrifiċċji ta' vittmi 
maħruqa u mitmuma; mbagħad joffrulek għoġiela fuq l
artal tiegħek. 
Glorja. 

Ant. Agħtih, Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem, u d-dawl ta' 
dejjem jiddi lilu. 

Ant. Lir-ruħ li int sejjaħtilha għal għandek, Mulej, agħtiha l 
-hena u s-sebħ mal-qaddisin tiegħek. 

Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet; mnejn se tiġini l-għajnuna? 
L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, li għamel is-sema u l 
-art. 
Ma jħalli qatt li riġlek jogħtor; ma jongħosx dak li jħarsek. 
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Ara, la jongħos u lanqas jorqod dak li jħares lil Iżrael. 
Il-Mulej hu dak li jħarsek; il-Mulej hu d-dell tiegħek fuq 
lemintek. 
Ma tolqtokx ix-xemx binhar, anqas il-qamar billejl. 
lħarsek il-Mulej minn kull deni; hu jħarislek ħajtek. 
Il-Mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek, minn issa u għal 
dejjem. 
Glorja 

Ant. Lir-ruħ li int sejjaħtilha għal għandek, Mulej, agħtiha l 
-hena u s-sebħ mal-qaddisin tiegħek. 

Ant. Jithenna fil-Mulej għadmi, li hu saħaq 

Fraħt meta qaluli: "Sejrin f'dar il-Mulej!" 
Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek, Ġerusalemm! 
Ġerusalemm, mibnija bħal belt, magħquda ħaġa waħda. 
Lejha t-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-Mulej, biex, skond il
liġi ta' Iżrael, ifaħħru isem il-Mulej. 
Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq, it-tronijiet tad-dar 
ta' David. 
Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm: "Ħa jkollhom is-sliem 
dawk kollha li jħabbuk! 
Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek, u l-ġid fil
palazzi tiegħek." 
Minħabba ħuti u ħbiebi, ħallini ngħidlek: "Is-sliem għalik." 
Minħabba fdar il-Mulej, Alla tagħna, nixtieq illi jkollok il
ġid. 

Glorja 

Ant. Jithenna fil-Mulej għadmi, li hu saħaq 
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