
 
 

Qari għall-Quddiesa relatat mat-Tema tas-Sena 2021-2022 

Medja/Sekondarja/Sixth Form 
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija              (Is 43, 18-19. 21-22. 24-25)                    
 

Dan jgħid il-Mulej: «La tiftakrux iżjed fi ġrajjiet l-imgħoddi; la 
taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida: 
feġġet issa; għadkom ma ttendejtux? Se nifta˙ triq fix-xagħri, xmajjar 
fid-deżert. Il-poplu sawwart għalija, biex ixandar it-tifħir tiegħi. 
B’danakollu, int, Ġakobb, ma sejjaħtlix, għax int xbajt minni, o Iżrael! 
Għabbejtni bi dnubietek, fnejtni bi ħżunitek. Jien, jien hu, li nħassar 
dnubietek minħabba fija, u li ħtijietek iżjed ma niftakarhomx. 
 
Il-Kelma tal-Mulej 
R/. Irroddu ħajr lil Alla 
 
  



Salm Responsorjali       Salm 118 (119) 
 
Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej.  
Ħenjin dawk li huma fi triq tajba, 
dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej. 
Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu, 
li jfittxuh b’qalbhom kollha. R/. 
 
Int tajt il-kmandamenti tiegħek, 
biex jiġu mħarsin bir-reqqa. 
Ħa jżomm sħiħ il-mixi tiegħi 
fil-ħarsien tad-digrieti tiegħek. R/. 
 
Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, u ngħix, 
u nħares il-kelma tiegħek. 
Iftaħli għajnejja, ħa nara 
l-egħġubijiet tal-liġi tiegħek. R/. 
 
Għallimni, Mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek: 
Jiena ngħaddi minnha sa l-aħħar. 
Fehimni biex inżomm il-liġi tiegħek 
u nħarisha b’qalbi kollha. R/. 
 
Alleluia, Alleluia 
“Ħobbu lill-egħdewwa tagħkom u itolbu għal dawk li 
jippersegwitawkom” jgħid il-Mulej 
Alleliua  
 
  



Evanġelju 
Qari mill-Evanġelju ta’ San Mattew    (Mt. 5, 38-48) 

 
F’dak iż-żmien: Ġesu’ qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu x’intqal, 

‘Għajn b’għajn u sinna b’sinna.’ Imma jiena ngħidilkom biex bniedem 
ħażin ma tiqfulux; anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek 
tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll: u lil min ikun irid itellgħek il-qorti u 
jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġagħlek timxi 
miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Agħti lil min jitolbok, u 
ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. 
Smajtu x’intqal, ‘Ħobb lill-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu 
tiegħek’. Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-egħdewwa tagħkom u 
itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li 
hu fis-smewwiet; għax hu jtella’ x-xema tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew 
fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min 
mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas 
jistħoqqilkom? Mhux il-publikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu 
lil ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll 
jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li 
hu fis-smewwiet.’’  
 
Il-Kelma tal-Mulej 
R/. Tifħir lilek Kristu 
 


