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L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                       (2, 1.3) 
 

Il-kelma li ġiet f'dehra lil Isaija. 
Kotra ta' popli għad jiġu u jgħidu: "Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja 
tal-Mulej, lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb, biex jgħallimna triqatu, u 
nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Immorru ferħana f’dar il-Mulej               Salm 121 (122) 
 

Fraħt meta qaluli:  
"Sejrin f'dar il-Mulej!"  
 

Inwieġbu flimkien: Immorru ferħana f’dar il-Mulej  
 

Minħabba f'dar il-Mulej, Alla tagħna, 
Infittixlek ir-risq. 
 

Inwieġbu flimkien: Immorru ferħana f’dar il-Mulej  
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Hallelujah. Hallelujah. 
Mulej Alla tagħna, ejja eħlisna. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (8, 5-8.10) 
 
F’dak iż-żmien: Ġesù daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun 
jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: "Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ 
u batut wisq." Qallu Ġesù: "Niġi jien infejjqu." Qallu ċ-ċenturjun: 
"Sinjur, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma 
biss, u l-qaddej tiegħi jfiq.” Ġesù baqa' mistagħġeb meta sama' dan, u 
qal lil dawk li kienu miexja warajh: "Tassew, ngħidilkom, f'ħadd minn 
Iżrael ma sibt fidi bħal din.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                     (11, 1-3) 
 

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta' Ġesse, għad tinbet rimja minn għeruqu: 
fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu ta' l-għerf u  d-dehen, l-ispirtu 
ta' l-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu ta' l-għerf u l-biża' tal-Mulej, u l-
għaxqa tiegħu fil-biża' tal-Mulej. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Alla jħobb lill-fqir                                          Salm 71 (72) 
 

Alla jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, 
u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu. 
 

Inwieġbu flimkien: Alla jħobb lill-fqir 
 

Il-Mulej iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar ; 
Il-ħajja tal-fqajrin isalva. 
 

Inwieġbu flimkien: Alla jħobb lill-fqir 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ejja, Mulej, dawwal għajnejn il-qaddejja tiegħek. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (10, 21-22) 
 
F’dak iż-żmien, Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu u qal: 
"Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ 
ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, 
Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u 
ħadd ma jagħraf min hu l-Iben ħlief il-Missier, anqas min hu l-Missier 
ħlief l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu."  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                  (25, 9-10a) 
 

U dakinhar jgħidu: "Dan hu Alla tagħna: fih ittamajna li jsalvana; dan hu 
l-Mulej li fih ittamajna: nifirħu u nithennew bis-salvazzjoni tiegħu." 
Għax id l-Mulej tinżel fuq din il-muntanja. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu r-Ragħaj tiegħi                          Salm 22 (23) 
 

Il-Mulej hu r-ragħaj tieghi, xejn ma jonqosni. 
Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu r-Ragħaj tiegħi 
 

Iva, it-tjieba u l-ħniena jimxu miegħi 
il-jiem kollha ta’ ħajti; 
u ngħix f’dar il-Mulej matul iż-żminijiet.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu r-Ragħaj tiegħi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ara, il-Mulej ġej biex isalva lill-poplu. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (15, 29-37) 
 
F’dak iż-żmien, Ġesù mar ħdejn il-baħar tal-Galilija; tala' fuq l-għolja u 
qagħad bilqiegħda hemm. U bdew resqin lejh ġemgħat kbar ta' nies, li 
kellhom magħhom ħafna nies morda u hu fejjaqhom. 
 

Ġesù sejjaħ lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: "Nitħassarhom lil dawn in-
nies, għax ġa ilhom tlitt ijiem miegħi u ma għandhom xejn x'jieklu. Ma 
rridx inħallihom imorru sajmin, li ma jmurx iħosshom ħażin fit-triq." 
Qalulu d-dixxipli: "F'deżert bħal dan minn fejn se nġibu ħobż biżżejjed 
biex inxebbgħu kotra hekk kbira!"  
 

Ġesù staqsihom: "Xi kemm għandkom ħobż?" Qalulu: "Sebgħa, u xi ftit 
ħut żgħir." Mbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bilqiegħda fl-art, ħa s-
seba' ħobżiet u l-ħut, radd il-ħajr, qasamhom u tahom lid-dixxipli, u d-
dixxipli newwluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba'; u ġabru l-bċejjeċ li 
fadal, sebat iqfief mimlija.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                     (26, 1-2) 
 

Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda: "Għandna belt qawwija; 
bnielna swar u ħitan għall-ħelsien tagħna. Iftħu l-bibien, biex jidħol il-
poplu ġust li jżomm is-sewwa." 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ma nibżax għax il-Mulej miegħi               Salm 117 (118) 
 

Faħħru l-Mulej għaliex hu tajjeb, 
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Ma nibżax għax il-Mulej miegħi 
 

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! 
Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq! 
 

Inwieġbu flimkien: Ma nibżax għax il-Mulej miegħi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Fittxu lill-Mulej sakemm tistgħu ssibuh. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                      (7, 21.24-27) 
 
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: "Mhux kull min jgħidli, 
‘Mulej, Mulej', jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda 
ta' Missieri li hu fis-smewwiet!  
 

Għalhekk, kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir 
jixbah lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-
widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarrfitx għax 
kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma 
jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem iblah li bena daru 
fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq 
dik id-dar, u ġġarrfet; u kbira kienet il-qerda tagħha!" 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                 (29, 18-19) 
 

Dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u, meħlusin mis-swied u d-
dlam, għajnejn l-għomja jaraw; u l-imsejknin jifirħu fil-Mulej, u l-fqajrin 
fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-Qaddis ta' Iżrael. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu d-dawl tiegħi                              Salm 26 (27) 
 

Il-Mulej hu d-dawl tiegħi ;                                            
minn min għandi nibża'?  
Il-Mulej hu l-kenn tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu d-dawl tiegħi 
 

Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej,  
li ngħix fid-dar tiegħu tul il-jiem kollha ta' ħajti. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu d-dawl tiegħi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej ġej! Hu d-dawl tad-dinja. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (9, 27-30) 
 
Waqt li Ġesù kien għaddej minn hemm marru warajh żewġ għomja 
jgħajtu u jgħidu: "Bin David, ħenn għalina!" Meta mbagħad daħal id-
dar, l-għomja resqu lejh u Ġesù qalilhom: "Temmnu intom li jien nista' 
nagħmlu dan?" Qalulu: "Iva, Mulej." Mbagħad messilhom għajnejhom u 
qal: "Mela ħa jsirilkom skond il-fidi tagħkom." U għajnejhom 
infetħulhom. Ġesù widdibhom bis-sħiħ u qalilhom: "Qisu li ħadd ma jsir 
jaf b'dan." Iżda dawk ħarġu u bdew ixerrdu l-fama tiegħu ma' dak il-
pajjiż kollu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                       (30, 26) 
 

Id-dawl tal-qamar ikun jiddi bħad-dawl tax-xemx, u d-dawl tax-xemx 
jitqawwa seba' darbiet, daqs id-dawl ta' sebat ijiem; dakinhar il-Mulej 
ifejjaq il-ġrieħi tal-poplu tiegħu u jfejjaq it-tbenġil tas-swat tiegħu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għax hu tajjeb               Salm 146 (147) 
 

Faħħru lill-Mulej għax tajjeb hu tajjeb, 
sabiħ li tfaħħar lil Alla tagħna 
għax hu ħelu u xieraq it-tifħir tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għax hu tajjeb 
 

Hu jfejjaq il-qlub maqsuma, 
u jorbot il-ġrieħi tagħhom.  
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għax hu tajjeb 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej is-sultan tagħna, Hu li jsalvana 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                  (9, 35-38; 10,1) 
 
F’dak iż-żmien, Ġesù dar l-ibliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, 
ixandar l-Evanġelju tas-Saltna, u jfejjaq kull xorta ta' mard u 'l kull min 
kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejjqa u 
mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Mbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: "Il-
ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex 
jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu." 
 

Sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu, u tahom is-setgħa fuq  l-ispirti 
ħżiena biex ikeċċuhom, u jfejjqu kull xorta ta' mard u 'l kull min kien 
nieqes minn saħħtu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                  (35, 1-2.4) 
 

Ħa jifirħu d-deżert u l-art maħruqa; ħa jifraħ ix-xagħri u jwarrad, ħa 
jwarrad bħar-ranġis. Ħa tifraħ fuq li tifraħ, taqbeż u tgħanni. Għidu lil 
dawk b'qalbhom imbeżżgħa: "Agħmlu l-ħila, la tibżgħux! Araw, Alla 
tagħkom ġej; Hu stess ġej biex isalvakom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Alla ġej biex isalvana                                    Salm 84 (85) 
 

Ħa nisma’ xi jgħid Alla; il-Mulej is-sliem ixandar. 
Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Alla ġej biex isalvana 
 

Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu, 
u artna tagħti l-frott tagħha.  
 

Inwieġbu flimkien: Alla ġej biex isalvana 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ara, il-Mulej ġej biex isalva l-poplu tiegħu 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (5, 17a-26) 
 

Jum fost l-oħrajn Ġesù kien qiegħed jgħallem. U ġew xi rġiel iġorru 
wieħed mifluġ fuq mitraħ; huma bdew ifittxu li jdaħħluh ġewwa u 
jqegħduhulu quddiemu, iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu 
jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt, u niżżluh bil-mitraħ b'kollox minn 
bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesù.  Meta hu ra l-fidi tagħhom, 
qallu: "Ħabib, dnubietek maħfura." Il-kittieba u l-Fariżej qabdu jaħsbu 
u jgħidu bejnhom u bejn ruħhom: "Dan min hu biex jitkellem hekk? Din 
dagħwa! Għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla waħdu?"  
 

Imma Ġesù għaraf ħsibijiethom, u qalilhom: "Għaliex qegħdin taħsbu 
hekk f'qalbkom: X'inhu l-eħfef, tgħid 'Dnubietek maħfura' jew tgħid 
'Qum u imxi'? Mela biex tkunu tafu li Bin il-bniedem għandu s-setgħa 
jaħfer id-dnubiet fuq l-art" - qal lill-mifluġ: "Qum, qiegħed ngħidlek, 
aqbad friexek u mur lejn darek." U dak minnufih qam quddiemhom, 
qabad il-friex li fuqu kien mixħut, u telaq lejn id-dar ifaħħar lil Alla.  
U lkoll baqgħu mistagħġba u bdew ifaħħru lil Alla; u mtlew bil-biża' u 
bdew jgħidu: "Rajna ħwejjeġ ta' l-għaġeb illum!" nieqes minn saħħtu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                     (40, 3-5) 
 

Leħen jgħajjat: "Ħejju t-triq għall-Mulej fid-deżert, wittu għal Alla 
tagħna mogħdija fix-xagħri. Jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet; kull art 
imħabbta titwitta. U tfiġġ il-glorja tal-Mulej, u l-bnedmin jarawha lkoll 
f'daqqa, għax fomm il-Mulej tkellem."  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Sidi l-Mulej ġej                                               Salm 95 (96) 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida; 
għannu lill-Mulej fl-art kollha! 
Għannu lill-Mulej, bierku ismu! 
 

Inwieġbu flimkien: Sidi l-Mulej ġej 
 

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art, 
ħa jifraħ ir-raba' u kull ma fih, 
u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. 
 

Inwieġbu flimkien: Sidi l-Mulej ġej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Jum il-Mulej hu fil-qrib, u se jiġi biex isalvana! 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (18, 12-14) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: "Intom x'jidhrilkom? Jekk 
wieħed raġel ikollu mitt nagħġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix 
id-disgħa u disgħin l-oħra fuq  l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun 
intilfitlu? U jekk jirnexxilu jsibha, tassew ngħidilkom jifraħ iktar biha 
milli bid-disgħa u disgħin l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll, anqas 
Missierkom li hu fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-
żgħar." 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                 (40, 29-31) 
 

Hu li jagħti l-qawwa lill-għajjien, u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa. 
Dawk li jittamaw fil-Mulej jieħdu saħħithom itellgħu l-ġwienaħ bħall-
ajkli, jiġru bla ma jegħjew, jimxu bla ma jintelqu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Bierek, ruħ tiegħi, lill-Mulej                     Salm 102 (103) 
 

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej, 
u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Bierek, ruħ tiegħi, lill-Mulej 
 

Hu li jaħfer dnubietek kollha, 
u jħaddnek bil-ħlewwa u l-ħniena. 
Ħanin u twajjeb il-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Bierek, ruħ tiegħi, lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imberkin dawk li huma lesti biex jiltaqgħu mal-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (11, 28-30) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: "Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin 
u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u 
tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-
mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi 
ħafif." 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                 (41, 13-14) 
 

Jiena l-Mulej, Alla tiegħek, ngħinek minn idek il-leminija, u ngħidlek: "La 
tibżax, jiena l-għajnuna tiegħek." Jiena l-għajnuna tiegħek, il-feddej 
tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael! 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb u ħanin                           Salm 144 (145) 
 

Inbierek ismek, Mulej, għal dejjem ta’ dejjem. 
Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, 
Tjubitu fuq kull ma għamel. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb u ħanin 
 

Kulma għamilt iroddlok ħajr, Mulej; 
Iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb u ħanin 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Sejħu lil Mulej sakemm hu fil-qrib. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                               (11, 11) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: Tassew, ngħidilkom, li fost ulied in-
nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'danakollu l-iżgħar 
wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu akbar minnu.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                       (48, 17) 
 

Dan jgħid il-Mulej, il-feddej tiegħek:  
"Jien hu l-Mulej, Alla tiegħek; jien ngħallmek għall-ġid tiegħek, u 
nqabbdek it-triq fejn għandek timxi. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Nimxu warajk, Mulej                                              Salm 1 
 

Hieni l-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena 
imma fil-liġi tal-Mulej hi l-għaxqa tiegħu, 
lejl u nhar jaħseb fil-liġi tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Nimxu warajk, Mulej 
 

Hu bħal siġra mħawla fejn hemm l-ilma 
li tagħmel il-frott fi żmienha, 
u l-weraq tagħha ma jidbielx. 
 

Inwieġbu flimkien: Nimxu warajk, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej ġej, ejjew nilqugħ! Hu l-Prinċep tas-sliem! 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (11, 16-19) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: "Imma ma' min se nxebbhu dan in-
nisel? Nxebbhu lil qabda tfal bilqiegħda fil-pjazez jgħajjtu lil   sħabhom u 
jgħidu: 'Daqqejnielkom il-flawt, u ma żfintux, għannejnielkom in-niket, u 
ma bkejtux!' Għax tassew, ġie Ġwanni, la jiekol u lanqas jixrob, u 
qegħdin jgħidu, 'Għandu fih xitan. Ġie Bin il-bniedem, jiekol u jixrob, u 
qegħdin jgħidu, 'Araw, xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-
pubblikani u l-midinbin.' Imma l-għerf ta' Alla tawh raġun l-opri tiegħu 
stess." 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                          (48, 4-9.11) 
 

Kemm kont imsebbaħ, Elija! 
Kont meħud f’riefnu tan-nar f’karru bi żwiemel tan-nar. 
Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba; għax żgur li aħna 
wkoll ikollna l-ħajja. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Mulej, ejja ħa ssalvana                                 Salm 79 (80) 
 

O Ragħaj ta' Iżrael, agħti widen, 
qajjem il-qawwa tiegħek, u ejja ħa ssalvana.  
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, ejja ħa ssalvana 
 

Erġa' ejja, Mulej Alla; 
ħares mis-sema, u ara, 
u żur 'il din id-dielja. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, ejja ħa ssalvana 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Hejju t-triq tal-Mulej! 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (17, 10-13) 
  

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixxipli 
staqsewh: "Mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija?"  
 

Hu weġibhom: "Elija jiġi, iva, u jerġa' jqiegħed kollox f'postu. Imma 
ngħidilkom: Elija ġa ġie, u huma baqgħu ma għarfuhx, imma ġiebu 
ruħhom miegħu kif għoġobhom. Hekk ukoll Bin il-bniedem għandu jsofri 
minnhom."  
 

Imbagħad id-dixxipli fehmu li hu kien qiegħed jgħidilhom għal Ġwanni l-
Battista. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tan-Numri                                         (24, 16-17a) 
 

“Il-kelma ta' wieħed li jisma' kliem Alla, ta' wieħed jagħraf l-għerf ta' l-
Għoli, u jara dehriet Alla li jista' kollox, u jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. 
Qiegħed naraha, imma mhux għalissa; nħares lejha, imma mhux fil-qrib. 
Għad titla' kewkba minn Ġakobb u jqum xettru minn Iżrael.”  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: It-triq tiegħek, Mulej, urini                          Salm 24 (25) 
 

It-triq tiegħek, Mulej, urini, 
il-mogħdijiet tiegħek għallimni. 
 

Inwieġbu flimkien: It-triq tiegħek, Mulej, urini 
 

Inti tajjeb, Mulej; 
ftakar fija skont it-tjieba tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: It-triq tiegħek, Mulej, urini 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Urina, Mulej, it-tjubija tiegħek! 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (21, 23-27) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal fit-tempju, u, waqt li kien qiegħed jgħallem, 
resqu fuqu l-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu u qalulu: "Int b'liema 
setgħa qiegħed tagħmel dan kollu? U min tahielek din is-setgħa?" U 
Ġesù qalilhom: Il-magħmudija ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja, mis-
sema jew mill-bnedmin?" Dawk bdew jirraġunaw bejniethom u jgħidu: 
"Jekk inweġbuh, 'Mis-sema,' jgħidilna, 'Mela għaliex ma emmintux?' U 
jekk ngħidulu, 'Mill-bnedmin,' nibżgħu min-nies, għax lil Ġwanni kulħadd 
iżommu bi profeta." Mbagħad wieġbu lil Ġesù u qalulu: "Ma nafux." U 
hu qalilhom: "Mela anqas jiena ma ngħidilkom b'liema setgħa qiegħed 
nagħmel dan. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija              (3, 9-10.12b-13a) 
 

Għax jiena mbagħad lill-popli nerġa’ nagħtihom diskors tajjeb, biex isem 
il-Mulej isejħu u jaqduh qalb waħda. Min-naħa sa oħra, jadurani l-poplu 
mxerred tiegħi u jġib l-offerta tal-qamħ tiegħu. U f’isem il-Mulej ifittxu 
l-kenn dawk li jifdal minn Israel. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Kull ħin inbierek lill-Mulej                            Salm 33 (34) 
 

Kull ħin inbierek lill-Mulej;  
bil-Mulej tiftaħar ruħi; jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Kull ħin inbierek lill-Mulej 
 

Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma,  
jgħin lil dawk b’ruħhom mifnija. 
 

Inwieġbu flimkien: Kull ħin inbierek lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ejja, Mulej, iddumx. Aħfer id-dnubiet tagħna. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (21, 28-32) 
  

"Intom x'jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-
kbir u qallu, 'Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli.' U dak qallu, 
'Ma rridx.' Iżda mbagħad biddel il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u 
qallu l-istess. 'Arani sejjer, sidi,' qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom 
it-tnejn għamel kif ried il-missier?" "L-ewwel wieħed," weġbuh. U 
qalilhom Ġesù: "Tassew, ngħidilkom, li l-pubblikani u n-nisa tat-triq 
deħlin qabilkom fis-Saltna ta' Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-
triq tal-ġustizzja, u intom ma emmintuhx iżda l-pubblikani u n-nisa tat-
triq emmnuh; u għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sa l-aħħar ma 
biddiltux il-fehma tagħkom, u ma emmintuhx. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                            (45, 18-19) 
 

Dan jgħid il-Mulej, li ħalaq is-smewwiet; Alla hu, li ħalaq l-art biex 
jgħammru fiha: "Jien hu l-Mulej, u m'hemm ħadd ħliefi! Jiena hu l-Mulej 
li ngħid is-sewwa u d-dritt inxandar” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ejja Mulej Ġesù                                              Salm 84 (85) 
 

Ħa nisma’ xi jgħid Alla l-Mulej, 
għax hu jitkellem fuq is-sliem. 
 

Inwieġbu flimkien: Ejja Mulej Ġesù 
 

Il-Mulej jagħti l-ġid 
u artna l-frott tagħha. 
Il-ġustizzja timxi quddiemu u s-sliem warajh. 
 

Inwieġbu flimkien: Ejja Mulej Ġesù  
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Hallelujah. Hallelujah. 
Jum il-Mulej qorob. Ara, huwa ġej biex isalvana. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                 (7, 19-23) 
  

F’dak iż-żmien, Ġwanni sejjaħ tnejn mid-dixxipli tiegħu u bagħathom 
għand il-Mulej Ġesù biex jistaqsuh: "Inti hu dak li għandu jiġi, jew 
għandna nistennew lil ħaddieħor?"  
 

Kif waslu ħdejh dawk l-irġiel qalulu: "Ġwanni l-Battista bagħatna 
għandek biex nistaqsuk: Inti hu dak li għandu jiġi, jew għandna 
nistennew lil ħaddieħor?"  
 

Dak il-ħin stess Ġesù fejjaq ħafna nies mill-mard, mit-tbatijiet u mill-
ispirti ħżiena, u radd id-dawl lil bosta għomja. Imbagħad wieġeb u 
qalilhom: "Morru u għidu lil Ġwanni kulma rajtu u smajtu: il-għomja 
jaraw, z-zopop jimxu, l-imġiddmin jitfejqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin 
iqumu, l-imsejknin titħabbrilhom l-Bxara t-Tajba; u hieni hu min ma 
jitfixkilx minħabba fija!" 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                              (54, 9-10) 
 

Bħal meta fi żmien Noè ħlift li l-ilma ma jerġax jgħarraq l-art, hekk 
naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik, u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu 
jiċċaqalqu l-muntanji, jitheżżu l-għoljiet, imma l-paċi tiegħi u l-imħabba 
tiegħi għalik jibqgħu hemm, jgħid il-Mulej li jħenn għalik. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Mulej, infaħħrek għal dejjem                       Salm 29 (30) 
 

Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu,  
faħħru l-isem imqaddes tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, infaħħrek għal dejjem 
 

Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija;  
kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, infaħħrek għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                 (7, 24-30) 
  

Xħin il-messaġġiera ta' Ġwanni telqu, Ġesù qabad ikellem lin-nies fuq 
Ġwanni: "Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Imma 
intom xi ħriġtu taraw? Raġel liebes l-ilbies fin? Dawk li jilbsu sabiħ, u 
jgħixu fit-tlellix, fil-palazzi tas-slaten issibhom! Mela għalfejn ħriġtu? 
Biex taraw profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. 
Dan hu li fuqu hemm miktub, ‘Ara, jien nibgħat qablek messaġġier tiegħi 
biex iħejjilek it-triq quddiemek’. Ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ma 
hemm ħadd akbar minn Ġwanni. U b'danakollu l-iżgħar wieħed fis-
Saltna ta' Alla hu akbar minnu."  
 

Meta semgħu dan, il-poplu kollu u sa l-istess pubblikani għarfu l-
ġustizzja ta' Alla, billi tgħammdu bil-magħmudija ta' Ġwanni. Imma l-
Fariżej u l-għorrief tal-Liġi ġiebu fix-xejn il-pjan li Alla kien fassal 
għalihom, ladarba ma laqgħux il-magħmudija ta' Ġwanni. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                              (56, 1-2a) 
 

Dan jgħid il-Mulej: “Żommu s-sewwa u agħmlu l-ġustizzja, għax is-
salvazzjoni tiegħi għoddha waslet, u l-ġustizzja tiegħi dalwaqt tfeġġ. 
Hieni r-raġel li jagħmel dan.”  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ifaħħruk il-popli, o Alla                                Salm 66 (67) 
 

Iħenn għalina Alla, u jberikna; 
idawwar għal fuqna d-dija ta’ wiċċu! 
 

Inwieġbu flimkien: Ifaħħruk il-popli, o Alla 
 

L-art tat il-frott tagħha; 
iberikna Alla, Alla tagħna! 
 

Inwieġbu flimkien: Ifaħħruk il-popli, o Alla 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ejja, Mulej, żurna bis-sliem, biex naqbżu bil-ferħ quddiemek. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                              (5, 33-36) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil-Lhud: “Intom bgħattu tistaqsu lil Ġwanni, u 
hu ta xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta’ 
bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax 
dak kien musbieħ jixgħel u jiddi, u intom, għal ftit, ridtu tifirħu bid-dawl 
tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta’ Ġwanni; għax l-
għemejjel li tani l-Missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess 
għemejjel li jiena qiegħed nagħmel, jixhdu għalija li kien il-Missier li 
bagħatni.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Avvent 

17 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                       (49, 1-2.8.10) 
 

F’dak iż-żmien, Ġakobb sejjaħ lil uliedu u qalilhom: “Inġabru ħdejja ħa 
nħabbrilkom x'għandu jiġri fl-aħħar jiem: Inġabru u isimgħu, ulied 
Ġakobb, agħtu widen lil Israel missierkom. Ġuda, int lilek ifaħħruk 
ħutek. Quddiemek imilu wlied missierek. Ix-xettru minn id Ġuda ma 
jitneħħiex; u minnu l-ġnus jisimgħu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Alla jagħti s-sliem                                          Salm 71 (72) 
 

Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu. 
Alla jsalva lill-fqajrin. 
 

Inwieġbu flimkien: Alla jagħti s-sliem 
 

Ikun hawn is-sliem kotran. 
Isaltan minn baħar sa baħar, u mix-xmara sa truf l-art. 
 

Inwieġbu flimkien: Alla jagħti s-sliem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
O Għerf tal-Għoli, li tqassam kollox bil-qawwa u l-ħlewwa, ejja 
għallimna triq il-għaqal.  
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                            (1, 16-17) 
  

Ġakobb nissel lil Ġużeppi, ir-raġel ta' Marija, li minnha twieled Ġesù li 
jsejħulu l-Messija. Mela n-nisel kollu kien, minn Abraham sa David, 
erbatax-il nisel, minn David sa l-eżilju ta' Babilonja, erbatax-il nisel; u 
mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija, erbatax-il nisel. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Avvent 

18 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                            (23, 5-6) 
 

Araw, għad jasal żmien meta nqajjem lil David bniedem li jsaltan ta’ 
sultan, u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa fil-pajjiż. Fi żmienu 
Israel jgħix fiż-żgur. U dan hu l-isem li jsejħulu: Il-Mulej is-Sewwa 
tagħna. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu                         Salm 71 (72) 
 

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Israel,  
li waħdu jagħmel affarijiet tal-għaġeb.  
 

Inwieġbu flimkien: Hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu 
 

Imbierek għal dejjem ismu msebbaħ;  
timtela l-art kollha bis-sebħ tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Mulej, ejja eħlisna bil-qawwa tiegħek. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                       (1, 20-21.24) 
  

F’dak iż-żmien deher anġlu tal-Mulej fil-ħolm lil Ġużeppi u qallu: 
"Ġużeppi, bin David, xejn la tibża' tieħu għandek lil martek Marija, għax 
dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti 
ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom." 
Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu 
għandu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Avvent 

19 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Imħallfin                                (13, 3-5.24) 
 

F’dak iż-żmien deher l-anġlu tal-Mulej lil waħda mara u qalilha: “Ara, 
int ħsibt li ma jistax ikollok tfal, imma int se jkollok tifel. Issa qis li ma 
tixrobx inbid u tiekol xejn li jagħmel ħsara. Lit-tifel taqtalux xagħru, 
għax it-tifel ikun magħżul għal Alla sa minn ġuf ommu, u hu jibda jeħles 
lil Iżrael minn id il- Filistin.” U l-mara kellha tifel u semmietu Sansun, u 
t-tifel kiber u l-Mulej bierku.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej il-blata tiegħi                                  Salm 70 (71) 
 

Mulej inti t-tama tiegħi; 
Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn meta kont żgħir. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej il-blata tiegħi 
 

O Alla, int għallimtni; 
u jien għadni nxandar il-kobor tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej il-blata tiegħi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Mulej, iddumx, ejja ħa ssalvana. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                    (1, 9-16.18-20.22) 
  

F’dak iż-żmien Żakkarija ntgħażel hu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-
santwarju tal-Mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt li kien qed jaħraq l-
inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra.  
 

U deherlu anġlu tal-Mulej, wieqaf in-naħa tal-lemin ta' l-artal ta' l-
inċens. Żakkarija, malli rah, tħawwad u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu 
qallu: "Tibżax, Żakkarija, għax it-talba tiegħek instemgħet: martek 
Eliżabetta se jkollha tifel, u inti ssemmih Ġwanni. Hu jkun kbir quddiem 
il-Mulej; Huwa jreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-Mulej Alla 
tagħhom. Imma Żakkarija qal lill-anġlu: "Kif inkun żgur minn dan? Għax 
jiena raġel xiħ, u marti mdaħħla fiż-żmien!" Wieġeb l-anġlu u qallu: 
"Jiena Gabrijel, li qiegħed quddiem Alla. Hu bagħatni nkellmek u 
nwassallek din il-bxara t-tajba. U issa, talli int ma emmintx kliemi, li 
għad iseħħ meta jasal il-waqt, ara, int ma tkunx tista' titkellem sa dak 
in-nhar li jiġri kull ma ħabbartlek." Meta Żakkarija ħareġ, ma setax 
ikellem lin-nies, u ndunaw li kellu xi dehra fis-santwarju. Beda 
jfehemhom bis-sinjali għax ma setax jitkellem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Avvent 

20 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                  (7, 13a-14) 
 

F’dak iż-żmien il-profeta qal: “Isimgħu, mela, dar David: is-sinjal 
jagħtihulkom Sidi stess: Araw, ix-xebba se jkollha tifel, u ssemmih 
Għimmanu-el.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Araw, ġej il-Mulej                                          Salm 23 (24) 
 

Tal-Mulej hi l-art u kulma fiha, 
id-dinja u kulma jgħix fiha. 
 

Inwieġbu flimkien: Araw, ġej il-Mulej   
 

Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej? 
U min joqgħod fil-post tiegħu? 
Min għandu jdejh indaf u qalbu safja. 
 

Inwieġbu flimkien: Araw, ġej il-Mulej   
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Hallelujah. Hallelujah. 
Mulej, ejja ħa teħles lill-bnedmin. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                      (1, 26-32a.34-38) 
  

Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija jisimha 
Nazaret, għand xebba li kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u 
qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." Hi 
tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha 
x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, 
Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se jkollok tifel u 
ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Iżda Marija 
qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?" Wieġeb l-
anġlu u qalilha: "L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta' l-Għoli 
tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun 
qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, 
hi wkoll se jkollha tifel, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir." 
Mbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni 
skond kelmtek!" U l-anġlu telaq minn quddiemha. 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Avvent 

21 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija                                      (7, 14. 16-18a) 
 

Għajjat bil-ferħ ta’ qalbek, Israel, u ifraħ b’qalbek kollha. 
Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm: “Tibżax, il-Mulej, Alla tiegħek, qiegħed 
f’nofsok, biex isalvak; minħabba fik ikun ferħan ħafna u jinfexx f’għajjat 
ta’ ferħ, bħalkieku f’jum ta’ festa.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Għannu bil-ferħ lill-Mulej                             Salm 32 (33) 
 

Ruħna tixtieq ħafna lill-Mulej, 
hu l-għajnuna tagħna. 
 

Inwieġbu flimkien: Għannu bil-ferħ lill-Mulej 
 

Fih jinsab l-hena ta’ qalbna, 
fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna. 
 

Inwieġbu flimkien: Għannu bil-ferħ lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Mulej, ejja biex turina d-dawl tiegħek. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                 (1, 39-45) 
  

F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-
Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta 
semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u 
Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f'għajta kbira u qalet: 
"Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn 
ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt 
f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-
ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!"  
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Avvent 

22 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija                                      (1, 24a. 26-28) 
 

F’dak iż-żmien Anna tellgħet lil binha magħha fid-dar tal-Mulej. Ressqu 
t-tifel quddiem Għeli il-qassis, u qaltlu: “Nitolbok, sidi, jien dik il-mara li 
kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-Mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt, u 
l-Mulej laqa' t-talba tiegħi, u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-
Mulej il-jiem kollha ta' ħajtu” U taw qima lill-Mulej. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ferħet qalbi bil-Mulej                                      1 Samwel 2 
 

Ferħet qalbi bil-Mulej; 
Fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Ferħet qalbi bil-Mulej 
 

Il-Mulej jerfa’ lill-fqajjar u lill-imsejken 
u jpoġġihom mal-kbarat. 
 

Inwieġbu flimkien: Ferħet qalbi bil-Mulej 



46 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
Ejja, Mulej, u salva lill-bnedmin 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                 (1, 46-55) 
  

F’dak iż-żmien qalet Marija: 
“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 isejjaħli 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.” 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Avvent 

23 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Malakija                                                    (3, 1) 
 

Dan jgħid il-Mulej Alla: 
“Araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex jipprepara t-triq 
quddiemi, u minnufih jidħol fit-tempju tiegħu s-Sid li intom qegħdin 
tfittxu; u l-anġlu tal-patt, li intom tixtiequ, arawh, ġej, jgħid il-Mulej 
tal-eżerċti.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Tajjeb u sewwa l-Mulej                                 Salm 24 (25) 
 

It-triq tiegħek, Mulej, urini, 
il-mogħdijiet tiegħek għallimni. 
 

Inwieġbu flimkien: Tajjeb u sewwa l-Mulej 
 

Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, 
għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Tajjeb u sewwa l-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ejja u salvana, Mulej Alla tagħna. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                       (1, 57-58.62-66) 
  

Eliżabetta kellha tifel. Il-ġirien u qrabatha semgħu li l-Mulej wera 
ħniena kbira magħha, u marru jifirħu magħha. Imbagħad bdew jistaqsu 
bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih, u hu talabhom xi ħaġa fuqiex 
jikteb, u kiteb hekk: "Ismu huwa Ġwanni." U kulħadd baqa' mistagħġeb. 
Dak il-ħin stess Żakkarija nfetaħlu fommu, lsienu nħall, u beda jitkellem 
u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża', u bdew 
ixandru dawn il-ġrajjiet kollha ma' l-għoljiet kollha tal-Lhudija, u kull 
min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: "Mela x'għad ikun 
dan it-tifel?" U tassew, id il-Mulej kienet miegħu. 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Avvent 

24 ta’ Diċembru (filgħodu) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel                                                    (7, 8-9a.16) 
 

Il-Mulej kellem lill-Profeta Natan u qallu: “U issa għid lill-qaddej tiegħi 
David: 'Dan jgħid il-Mulej ta' l-eżerċti: Ara, jiena ħadtek mill-mergħat 
minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem 
kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih. Il-familja tiegħek u s-saltna 
tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem quddiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ 
għal dejjem.' ” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: It-tjieba tal-Mulej għal dejjem                    Salm 88 (89) 
 

Hu jsejjaħli: “Int missieri 
u Alla tiegħi, fortizza tiegħi!” 
 

Inwieġbu flimkien: It-tjieba tal-Mulej għal dejjem 
 

“It-tieba tiegħi nżommha fuqu għal dejjem, 
u l-patt tiegħi miegħu jibqa’ sħiħ.” 
 

Inwieġbu flimkien: It-tjieba tal-Mulej għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Mulej, ejja biex turina d-dawl tiegħek. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                 (1, 68-79) 
  

F’dak iż-żmien qam Żakkarija u qal: 
"Mbierek 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 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 l-grazzja li, wara li jeħlisna minn idejn l-għedewwa tagħna, naqduh 
bla biża', tul ħajjitna kollha, 
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu ħajjitna kollha. 
U int, tfajjel, tissejjaħ profeta ta' l-aktar Għoli, 
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu 
u tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' 
dnubiethom, 
mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna, li mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx 
tielgħa; 
u jdawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, 
u jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem."  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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San Stiefnu l-Ewwel Martri 

26 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Atti tal-Appostli                                                       (6, 8-10) 
 

Stiefnu, bniedem kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli u sinjali 
kbar fost il-poplu. Imbagħad xi wħud minn tas-Sinagoga, qamu jeħduha 
kontra tiegħu. Imma ma setgħux jiqfulu minħabba l-għerf u l-ispirtu li 
bihom kien jitkellem.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi                       Salm 30 (31) 
 

Nifraħ u nithenna għat-tjieba tiegħek, 
int, li rajt it-tbatija tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi 
 

Uri d-dawl ta’ wiċċek lill-qaddej tiegħek; 
fit-tjieba tiegħek eħlisni. 
 

Inwieġbu flimkien: F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imbierek min ġej f’isem il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (10, 17-22) 
 

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lill-appostli tiegħu: “Oqogħdu attenti mill-
bniedem! Għax għad jerħukom f’idejn il-qrati u jagħtukom is-swat fis-
sinagogi tagħhom; itellgħukom quddiem gvernaturi u slaten minħabba 
fija, biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta 
jerħukom f’idejhom, tinkwetawx ruħkom kif sa titkellmu jew x’sa tgħidu, 
għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu.  
 

Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta’ Missierkom ikun 
qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu ’l xulxin għall-mewt 
u l-missier lil ibnu, u l-ulied iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex 
tinqatgħalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba 
f’ismi; imma min jibqa’ jżomm sħiħ sal-aħħar, dan isalva”. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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San Ġwann Appostlu u Evanġelista 

27 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Bidu tal-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu                                   (1, 3-4) 
 

Għeżież, qegħdin inxandru dak li aħna rajna u smajna, biex intom 
tissieħbu magħna, u l-għaqda tagħna tkun mal-Missier u ma’ Ibnu Ġesù 
Kristu. U qegħdin niktbu dan biex il-hena tagħkom ikun sħiħ. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ifirħu, ġustu, fil-Mulej                                  Salm 96 (97) 
 

Il-Mulej isaltan! Ħa tifraħ l-art, 
ħa jifirħu l-ħafna gżejjer! 
 

Inwieġbu flimkien: Ifirħu, ġustu, fil-Mulej 
 

Id-dawl deher fuq min hu tajjeb, 
u l-hena għal qalb in-nies sewwa. 
Ifirħu u faħħru l-isem qaddis tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Ifirħu, ġustu, fil-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Lilek tfaħħar, Mulej, il-ġemgħa glorjuża tal-Appostli. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                             (20, 2-8) 
 

Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa: Filgħodu kmieni meta kien għadu d-dlam, 
u Marjam ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-
qabar.  
 

Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor il-
maħbub ta’ Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej mill-qabar, u ma nafux 
fejn qegħduh”. Pietru u d-dixxiplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. 
It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru, 
u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa, u ra l-faxex tal-għażel mixħutin 
hemm, iżda ma daħalx.  
 

Imbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex tal-
għażel mixħutin, u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-
faxex, imma mgeżwer u mixħut għalih. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li 
kien l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Qaddisin Innoċenti Martri 

28 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu                                  (1, 5-6) 
 

Għeżież, din hi l-aħbar li smajna mingħand Kristu, u li qegħdin 
inxandrulkom: li Alla hu dawl u li ma hemm fih ebda dlam. Jekk ngħidu li 
aħna magħqudin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nigdbu u 
ma nagħmlux is-sewwa.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ħajjitna meħlusa                                       Salm 123 (124) 
 

Li ma kienx il-Mulej magħna, 
meta qamu għalina n-nies! 
Imma x-xibka tqattgħet, u aħna ħrabna. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħajjitna meħlusa 
 

Il-għajnuna tagħna f’isem il-Mulej, 
li għamel is-sema u l-art.  
 

Inwieġbu flimkien: Ħajjitna meħlusa 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Lilek, o Alla, infaħħru 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (2, 13-18) 
 

Meta telqu l-maġi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: 
“Qum, ħu miegħek lit-tifel u ’l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm 
sa ma ngħidlek jien, għax Erodi sa jfittex lit-tifel biex joqtlu”.  
  

Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ’l ommu bil-lejl, u warrab lejn l-
Eġittu, u baqa’ hemm sal-mewt ta’ Erodi. B’hekk seħħ dak li kien qal il-
Mulej permezz tal-profeta, meta qal, ‘Mill-Eġittu sejjaħt lil ibni’.  
 

(Erodi mbagħad meta ra li l-Maġi kienu għaddewh ta’ tifel, inkorla bis-
sħiħ, u bagħat joqtol f’Betleħem u fl-inħawi kollha tagħha lit-tfal subien 
kollha ta’ minn sentejn ’l isfel, skont iż-żmien li sar jaf minn għand il-
Maġi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija, 
meta qal, ‘F’Rama nstema’ leħen, biki u lfiq kbir: Rakel tibki ’l uliedha, u 
ma tridx min ifarraġha, għax ma għadhomx iżjed’.) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħames Jum fost l-Ottava tal-Milied 

29 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu                   (2, 5-6) 
 

Kull min iżomm il-kelma ta’ Ġesù, fih hemm tassew l-imħabba ta’ Alla fil-
milja tagħha. B’dan nagħrfu li aħna fih. Min jgħid li qiegħed jgħammar 
fih, jeħtieġ li hu jgħix kif għex hu stess. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art                       Salm 95 (96) 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida;  
għannu lill-Mulej fl-art kollha!  
Għannu lill-Mulej, bierku ismu!  
 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art 
 

Xandru fost il-popli s-sebħ tiegħu,  
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù ġie biex jagħti d-dawl lill-popli kollha. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (2, 22-35) 
 

Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta' 
Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-
Liġi tal-Mulej, li 'kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,' u biex 
joffru b'sagrifiċċju 'par gamiem jew żewġ bċieċen,' kif jingħad ukoll fil-Liġi 
tal-Mulej. 
 

F'Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien 
jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. L-Ispirtu s-Santu 
kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar 
mela fit-tempju, mqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù 
biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil 
Alla u qal: "Issa, o Sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem, skond 
kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli 
kollha, dawl biex idawwal il-ġnus, u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael." 
 

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun 
berikhom, u qal lil ommu Marija: "Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' 
ħafna f'Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, - u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! - biex 
jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna." 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
 



59 
 

Is-Sitt Jum fost l-Ottava tal-Milied 

30 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu             (2, 13b-14) 
 

Ktibt lilkom, tfal, għax intom għaraftu lill-Missier. 
Ktibt lilkom, missirijiet, għax intom għaraftu lil dak li hu sa mill-bidu. 
Ktibt lilkom, żgħażagħ, għax intom qawwija u l-kelma ta’ Alla qiegħda 
tgħammar fikom u intom għelibtu l-ħażin. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art                       Salm 95 (96) 
 

Agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa; 
agħtu lill-Mulej is-sebħ ta’ ismu! 
 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art 
 

Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek! 
Hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ejjew popli, qimu lill-Mulej, għax illum dawl kbir niżel fuq l-art. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (2, 36-40) 
 

Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù fit-tempju biex jippreżentawh lill-Mulej. 
Kien hemm waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta' Aser. 
Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba' 
snin miżżewwġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena 
ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u 
t-talb. Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq 
it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. 
 

Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skond il-Liġi tal-Mulej reġgħu 
lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nazaret. U t-tifel baqa' jikber u 
jissaħħaħ, mimli bl-għerf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Seba’ Jum fost l-Ottava tal-Milied 

31 ta’ Diċembru 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu               (2, 20-21) 
 

Intom għandkom id-dilka mill-Qaddis u dan tafuh ilkoll. Ma ktibtilkomx 
bħallikieku ma tafux il-verità, imma għax tafuha, u tafu wkoll li ebda 
gideb ma jiġi mill-verità. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art                       Salm 95 (96) 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida; 
għannu lill-Mulej fl-art kollha! 
Għannu lill-Mulej, bierku ismu! 
 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art 
 

Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art, 
ħa jifirħu l-għelieqi u kulma fihom, 
u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħa jifirħu s-smewwiet u l-art 
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Hallelujah. Hallelujah. 
L-Iben ta’ Alla sar bniedem u ġie jgħix fostna. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                             (1, 1-18) 
 

Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. 
Hu kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru; kull ma sar kellu l-
ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam 
ma għelbux. 
 

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud, biex jixhed 
għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed 
għad-dawl, dak id-dawl veru, li jdawwal kull bniedem, huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-
dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f'daru, u niesu ma 
laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li 
jemmnu f'ismu, li twieldu mhux bid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas mir-
rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. 
 

U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li 
għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta 
xhieda fuqu meta għajjat u qal: "Dan hu li għalih għedtilkom, 'Jiġi warajja, imma hu 
aqwa minni, għax kien minn qabli.'" Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna, grazzja 
fuq grazzja. Alla ta l-Liġi permezz ta' Mosè imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz 
ta' Ġesù Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah; imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni 
ta' Alla, li hu fi ħdan il-Missier. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Żmien il-Milied 

2 ta’ Jannar 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu               (2, 24-25) 
 

Kemm nixtieq li jkun hemm fikom dak li smajtu sa mill-bidu; għax jekk 
ikun hemm fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intom ukoll tgħixu fl-Iben u 
fil-Missier. Din hi l-wegħda li hu għamlilna: il-wegħda tal-ħajja ta’ 
dejjem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ftakar fit-tieba tiegħu                    Salm 97 (98) 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida, 
Għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ftakar fit-tieba tiegħu 
 

Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, 
Infexxu fil-hena, ifirħu u għannu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ftakar fit-tieba tiegħu  
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla kellimna permezz ta’ Ibnu. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                           (1, 19-28) 
 

Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din: meta l-Lhud ta' Ġerusalemm bagħtu 
għandu xi qassisin u Leviti biex jistaqsuh, "Int min int?", hu stqarr bla 
ma ċaħad: "Jien m'iniex il-Messija." Huma reġgħu staqsewh: "Mela min 
int? Elija?" "M'iniex," qalilhom. "Int il-Profeta?" "Le," weġibhom. 
Imbagħad qalulu: "Mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li 
bagħtuna. Min tgħid li int?" U hu wieġeb kif qal il-profeta Isaija: 
 

“Jiena leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert. 
‘Wittu t-triq tal-Mulej.’” 
 

Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh: 
"Mela kif qiegħed tgħammed la m'intix il-Messija, u la Elija u lanqas il-
Profeta?" "Jiena ngħammed bl-ilma," weġibhom Ġwanni, "imma 
f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx, u li ġej warajja; jiena anqas 
ma jistħoqqli nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu." Dan ġara f'Betanja, in-naħa 
l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jgħammed. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Żmien il-Milied 

3 ta’ Jannar 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu            (2, 29-3, 1a) 
 

Għeżież, jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu wkoll li dawk kollha li jagħmlu 
t-tajjeb, ġejjin minnu. Araw kemm ħabbna l-Missier; nistgħu nissejħu 
wlied Alla, u hekk aħna tassew.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej                               Salm 97 (98) 
 

Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, 
Infexxu fil-hena, ifirħu u għannu. 
 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej 
 

Għannu lill-Mulej biċ-ċetra, 
biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana. 
 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
L-Iben ta’ Alla sar bniedem u għammar fostna. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                           (1, 29-34) 
 

F’dak iż-żmien, Ġwanni ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: "Araw il-Ħaruf ta' 
Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom, 'Warajja 
ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli.' Anqas jien stess ma kont 
nafu; imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf 
lil Iżrael." U Ġwanni xehed għalih u qal: "Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-
sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; 
imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli, 'Fuq min tara l-
Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu.' Dan 
rajtu b'għajnejja, u għalhekk xhedt, 'Dan hu l-Iben ta' Alla.' " 

 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Żmien il-Milied 

4 ta’ Jannar 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu                 (3, 9-10) 
 

Kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub, għax iż-żerriegħa ta’ 
Alla tibqa’ fih; ma jistax jidneb, għax hu mwieled minn Alla. B’dan jidhru 
min huma wlied Alla u min mhux; għax min ma jagħmilx il-ġustizzja 
mhuwiex minn Alla, lanqas min ma jħobbx lil ħuh. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Għannu lill-Mulej bil-ferħ                             Salm 97 (98) 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida, 
għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. 
 

Inwieġbu flimkien: Għannu lill-Mulej bil-ferħ 
 

Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom, 
u l-muntanji flimkien jgħajjtu bil-ferħ. 
 

Inwieġbu flimkien: Għannu lill-Mulej bil-ferħ 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla kellimna permezz ta’ ħafna profeti, imma issa kellimna permezz ta’ 
Ibnu Ġesù. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                           (1, 35-42) 
 

L-għada Ġwanni raġa' kien hemm ma' tnejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares 
lejn Ġesù li kien għaddej minn hemm, u qal: "Araw il-Ħaruf ta' Alla." Iż-
żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan, u marru wara Ġesù. Ġesù dar u rahom 
mexjin warajh, u qalilhom: "Xi tridu?" Iżda huma staqsewh: "Fejn 
toqgħod, Rabbi?" - li tfisser Mgħallem. Hu weġibhom: "Ejjew u taraw." U 
marru miegħu u raw fejn kien joqgħod, u dak in-nhar baqgħu miegħu. 
Kien ħabta ta' l-għaxar siegħa. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal 
Ġwanni u marru wara Ġesù kien Indrì, ħu Xmun Pietru. L-ewwel ma 
għamel mar isib lil ħuh Xmun, u qallu: "Sibna l-Messija" - li tfisser 
Kristu. U ħadu għand Ġesù. Ġesù ħares lejh u qallu: "Inti Xmun, bin 
Ġwanni. Inti tissejjaħ Kefa" - jew Pietru. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Żmien il-Milied 

5 ta’ Jannar 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu          (3, 11.16-18) 
 

Għeżież, l-aħbar li smajtu sa mill-bidu hija din: li nħobbu lil xulxin. Ġesù 
ta ħajtu għalina. Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. 
Mela jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara lil ħuh fil-bżonn u 
jagħlaq qalbu għalih, kif tista’ l-imħabba ta’ Alla tkun fih? Uliedi, ma 
nħobbux bil-kliem biss, imma bl-għemil u bis-sewwa. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej                             Salm 99 (100) 
 

Il-Mulej hu Alla! Hu ħalaqna u aħna tiegħu. 
Aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej 
 

Twajjeb il-Mulej, għal dejjem it-tieba tiegħu; 
Minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ejjew popli, qimu lill-Mulej, għax illum dawl kbir niżel fuq l-art. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                           (1, 43-51) 
 

L-għada Ġesù ddeċieda li jitlaq lejn il-Galilija. Sab lil Filippu u qallu: 
"Ejja warajja." Filippu kien minn Betsajda, il-belt ta' Indrì u Pietru. 
Filippu sab lil Natanjel u qallu: "Sibna lil dak li fuqu kitbu Mosè fil-Liġi, u 
l-profeti fil-kotba tagħhom: Ġesù minn Nazaret, bin Ġużeppi." Qallu 
Natanjel: "Tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret?" "Ejja u ara," 
wieġbu Filippu.  
 

Meta Ġesù ra lil Natanjel riesaq lejh qal għalih: "Ara, dan tassew wieħed 
minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem; ma hemm ebda qerq fih." Natanjel 
staqsieh: "Kif sirt tafni?" U Ġesù wieġbu: "Rajtek taħt is-siġra tat-tin 
qabel ma sejjaħlek Filippu." "Rabbi," qallu Natanjel, "int l-Iben ta' Alla, 
inti s-sultan ta' Iżrael!" Ġesù wieġbu: "Qiegħed temmen għax għedtlek 
li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn!" U 
żied jgħidlu: "Tassew tassew ngħidilkom, għad taraw is-sema miftuħ u l-
anġli ta' Alla telgħin u niżlin fuq Bin il-bniedem." 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Żmien il-Milied 

6 ta’ Jannar 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu             (5, 11b-13) 
 

Alla tana l-ħajja ta’ dejjem, u din il-ħajja tinsab f’Ibnu Ġesù. Min għandu 
l-Iben għandu l-ħajja; min ma għandux l-Iben ta’ Alla ma għandux il-
ħajja. Dan ktibtu lilkom, li temmnu fl-isem tal-Iben ta’ Alla biex tkunu 
tafu li intom għandkom il-ħajja ta’ dejjem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah                                         Salm 147 
 

Sebbaħ, Ġerusalemm, lill-Mulej; 
faħħar lil Alla tiegħek! 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah 
 

Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; 
bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu!” 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                             (1, 7-11) 
 

F’dak iż-żmien, Ġwanni l-Battista kien ixandar u jgħid: "Ġej warajja min 
hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll il-qfieli 
tal-qorq tiegħu. Jiena għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidtkom 
bl-Ispirtu s-Santu." 
 

U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed 
minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnufih hu u tiela' mill-ilma ra s-smewwiet 
jinfetħu, u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu; u mis-smewwiet instama' 
leħen: "Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi." 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Żmien il-Milied 

7 ta’ Jannar 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu               (5, 14-15) 
 

Għeżież, din hi l-fiduċja sħiħa li għandna fl-Iben ta’ Alla, li jekk nitolbu 
xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu, hu jismagħna. U ladarba nafu li hu 
jismagħna f’dak li nitolbu, mela nafu wkoll li kulma tlabnieh jinsab diġà 
għandna. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah                                         Salm 149 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida, 
fost il-ħbieb tiegħu faħħruh! 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah 
 

Ħa jifraħ Israel bil-Ħallieq tiegħu, 
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom! 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Profeta kbir qam fostna u Alla żar lill-poplu tiegħu. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                             (2, 1-11) 
 

F’dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm. 
Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi 
ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: "Ma għandhomx inbid." U 
Ġesù qalilha: "X'hemm bejni u bejnek, mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma 
waslitx." Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: "Agħmlu kull ma jgħidilkom hu."  
 

Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, mqiegħda hemm għar-rit tal-
purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa' xi mitt jew mija u 
għoxrin litru. Ġesù qal lill-qaddejja: "Imlew il-ġarar bl-ilma." U dawk 
imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom: "Issa ħudu minnu u newwluh 
lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda." U huma marru jagħtuhulu. Hu 
daq l-ilma mibdul fi nbid; u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-
qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus u qallu: "Kulħadd 
l-inbid it-tajjeb iservi l-ewwel; meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li 
jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa." Dan li 
għamel Ġesù f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali 
tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ferja tal-Epifanija 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu                              (3, 22-24) 
 

Għeżież, dan hu l-kmandament tiegħu: li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesù 
Kristu, u nħobbu 'l xulxin, kif qalilna hu. Min iżomm il-kmandamenti 
tiegħu jgħammar f'Alla u Alla fih.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Aqdu lill-Mulej                                                        Salm 2 
 

Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej; 
hu qalli: “Ibni int, jien illum nissiltek.” 
 

Inwieġbu flimkien: Aqdu lill-Mulej 
 

U issa, slaten, ifhmu sewwa; 
aqdu lill-Mulej, u riġlejh busu. 
 

Inwieġbu flimkien: Aqdu lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù xandar l-Aħbar it-Tajba u fejjaq il-mard fost il-poplu. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                      (4, 17.23-25) 
 
F’dak iż-żmien, Ġesù beda jxandar u jgħid: "Indmu għax is-Saltna tas-
Smewwiet waslet." U dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi 
tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' mard u 
dgħufija fost  il-poplu. Il-fama tiegħu xterdet mas-Sirja kollha, u bdew 
iġibulu lil kull min kellu xi hemm fuqu, dawk li kienu jbatu b'xi mard jew 
uġigħ, il-maħkumin mix-xitan, il-morda b'tal-qamar, il-mifluġin, u kien 
ifejjaqhom. U bdew imorru warajh folol kbar mill-Galilija. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ferja tal-Epifanija 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu                                  (4, 7-8) 
 

Għeżież, ejjew inħobbu 'l xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla, u kull 
min iħobb hu mwieled minn Alla u jagħraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma 
għarafx lil Alla, għax Alla hu mħabba. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej                                         Salm 71 (72) 
 

Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu, 
Hu jsalva l-fqajrin. 
 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej   
 

Isaltan minn baħar sa baħar,  
u mix-xmara sat-truf l-art. 
 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej   
 



78 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej bagħtni nwassal l-aħbar it-tajba lill-fqajrin. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (6, 34-44) 
 

F’dak iż-żmien, xħin niżel l-art mid-dgħajsa Ġesù ra kotra kbira ta’ nies u 
tħassarhom, għax kienu qishom nagħaġ bla ma għandhom ragħaj, u qabad 
jgħallimhom ħafna ħwejjeġ.  
 

Meta kien sar il-ħin ġmielu, resqu d-dixxipli tiegħu u qalulu: "Dan post 
imwarrab, u ġa sar ħafna ħin. Ibgħathom, ħa jmorru fl-irziezet u fl-irħula 
tal-qrib jixtru xi ħaġa x’jieklu." Iżda hu weġibhom: "Agħtuhom intom 
x’jieklu." Qalulu: "U aħna se mmorru nixtru b’mitejn dinar ħobż biex 
nagħtuhom x’jieklu?" Imbagħad staqsiehom: "Xi kemm għandkom ħobż? 
Morru araw." Meta saru jafu, qalulu: "Ħamsa, u żewġ ħutiet." Imbagħad 
ordnalhom iqiegħdu lil kulħadd bilqiegħda, ġemgħa ġemgħa, fuq il-ħaxix 
aħdar. U n-nies inxteħtet fl-art mija mija, u ħamsin ħamsin.  
 

Hu ħa l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, rafa’ għajnejh lejn is-sema, bierek, 
qasam il-ħobżiet, u ta l-kisriet lid-dixxipli tiegħu biex inewwluhom lin-nies 
quddiemhom, u qasam ukoll iż-żewġ ħutiet bejniethom ilkoll. U kulħadd kiel 
u xaba’. U ġabru  l-bċejjeċ li fadal mill-ħobż u l-ħut u mlew tnax-il qoffa; u 
kienu ħamest elef raġel dawk li kielu mill-ħobż! 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ferja tal-Epifanija 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu        (4, 11-12, 16b) 
 

Għeżież, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil 
xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu 'l xulxin hu 
jgħammar fina. Alla hu mħabba, u min jgħix fl-imħabba, ikun jgħix f’Alla 
u Alla jgħix fih. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej                                         Salm 71 (72) 
 

Iqimuh is-slaten kollha, 
Il-ġnus kollha lilu jaqdu. 
 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej 
 

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, 
u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu. 
 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Glorja lilek, Mulej, li d-dinja temmen fik. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (6, 45-52) 
 
Wara li l-ħamest elef raġel kielu u xebgħu, Ġesù minnufih ġagħal id-
dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru x-xatt l-ieħor qablu, lejn 
Betsajda, sakemm hu jibgħat   in-nies. Wara li sellmilhom u ħalliehom, 
tala' fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija d-dgħajsa kienet 
għadha f'nofs il-baħar, u hu waħdu l-art. Kif rahom jitħabtu jaqdfu, 
għax kellhom ir-riħ għal wiċċhom, għal xi r-raba' sahra tal-lejl mar lejn 
in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar, u ried jgħaddihom.  
 
Huma rawh miexi fuq il-baħar u stħajjluh xi fantażma, u qabdu jgħajjtu, 
għax ilkoll tbeżżgħu kif rawh. Iżda hu minnufih kellimhom: "Agħmlu l-
qalb, jiena hu, tibżgħu xejn." Mbagħad tala' ħdejhom fid-dgħajsa, u r-
riħ waqaf. U komplew tnixxfu fihom infushom bil-għaġeb, għax il-
miraklu tal-ħobż ma kinux fehmuh, imma moħħhom kien magħluq. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ferja tal-Epifanija 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu               (4, 19-21) 
 

Għeżież, aħna nħobbu lil Alla, għax hu ħabbna l-ewwel. Jekk xi ħadd 
jgħid: "Jiena nħobb 'l Alla", u jobgħod lil ħuh, dan ikun giddieb. Għax 
min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista' jħobb lil Alla li hu qatt ma rah? 
Dan hu l-kmandament li tana hu: li min iħobb 'l Alla, iħobb ukoll lil ħuh. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej                                         Salm 71 (72) 
 

Ħa jitolbu għalih dejjem, 
u jberkuh il-jum kollu. 
 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej 
 

Bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art; 
Il-popli kollu jsejjħulu hieni. 
 

Inwieġbu flimkien: Lilek inqimu Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin.  
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (4, 16-22) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù, ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga 
tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt, u qam biex jaqra. Tawh 
f'idejh il-ktieb ta' Isaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub 
dan li ġej: 
  

'L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, 
        għax hu kkonsagrani, 
        Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, 
        nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, 
        u d-dawl mill-ġdid lill-għomja, 
        nrodd il-ħelsien lill-maħqurin 
        u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej.’ 
  

Mbagħad raġa' għalaq il-ktieb, tah lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda. 
Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu. U beda jgħidilhom: 
"Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu." U lkoll laqgħu kliemu u 
stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ferja tal-Epifanija 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu               (5, 11-12) 
 

Għeżież, ix-xhieda hija din: li Alla tana l-ħajja ta' dejjem, u din il-ħajja 
tinsab f'Ibnu. Min għandu l-Iben għandu l-ħajja; min ma għandux l-Iben 
ta' Alla ma għandux il-ħajja. Dan ktibtu lilkom, li temmnu fl-isem tal-
Iben ta’ Alla biex tkunu tafu li intom għandkom il-ħajja ta’ dejjem.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah!                                        Salm 147  
 

Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek,  
u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah! 
 

Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu;  
bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah! 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù xandar l-Aħbar it-Tajba u fejjaq il-mard fost il-poplu. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (5, 12-16) 
 
Darba Ġesù kien qiegħed f'belt. U jkun hemm raġel marid sewwa bil-
lebbra; kif ra lil Ġesù, mar u nxteħet wiċċu fl-art quddiemu jitolbu u 
jgħidlu: "Mulej, jekk trid, tista' tfejjaqni." Ġesù medd idu fuqu, messu u 
qallu: "Iva, irrid; kun imfejjaq," u minnufih il-lebbra marritlu. Ġesù 
widdbu u qallu: "Qis li ma tgħid xejn lil ħadd. Iżda mur uri ruħek lill-
qassis, u agħmel offerta għall-fejqan tiegħek, kif ordna Mosè, biex hekk 
tagħtihom xhieda li inti fiqt."  
 
Il-fama tiegħu bdiet aktar tixtered, u folol kbar ta' nies kienu jmorru 
biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mard tagħhom. Iżda hu kien ifittex xi 
mkien imwarrab u jinġabar fit-talb. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ferja tal-Epifanija 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu               (5, 14-15) 
 

Għeżież, din hi l-fiduċja sħiħa li għandna fl-Iben ta’ Alla, li jekk nitolbu 
xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu, hu jismagħna. U ladarba nafu li hu 
jismagħna f’dak li nitolbu, mela nafu wkoll li kulma tlabnieh jinsab diġà 
għandna. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah!                                        Salm 149 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: 
fost il-ħbieb tiegħu għajtu t-tifħir tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah! 
 

Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, 
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom! 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah! 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann                                           (3, 22-30) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù ġie mad-dixxipli tiegħu fl-art tal-Lhudija, u baqa' 
hemm magħhom jgħammed. Ġwanni wkoll kien qiegħed jgħammed 
f'Għajnun, qrib Salim, għax f'dik in-naħa kien hemm ħafna ilma; u n-nies 
kienet tiġi biex titgħammed. Sa issa lil Ġwanni kienu għadhom ma 
tefgħuhx fil-ħabs. Ġara mela li d-dixxipli ta' Ġwanni tlewwmu ma' 
wieħed Lhudi fuq ir-rit tal-purifikazzjoni, u ġew għand Ġwanni jgħidulu: 
"Rabbi, kien hemm raġel miegħek in-naħa l-oħra tal-Ġordan, dak li int 
xhedt għalih. Issa, ara, hu qiegħed jgħammed, u kulħadd sejjer 
għandu." Ġwanni weġibhom: "Ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma 
tingħatalux mis-sema.  Intom stess tistgħu tixhdu li jiena għedtilkom li 
'jien m'iniex il-Messija,' imma biss li 'jien kont mibgħut qablu.' Dak li 
għandu l-għarusa huwa l-għarus; imma l-ħabib ta' l-għarus, li jkun 
ħdejh u jisimgħu, jifraħ ħafna meta jisma' leħen l-għarus. U dan hu l-
ferħ li bih qalbi mtliet. Jenħtieġ jikber hu u niċkien jiena." 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 

 

 


