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L-Ewwel Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                                  (1, 1-2) 
 

Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b’ħafna modi 
permezz tal-profeti. Issa f’dan l-aħħar żmien, huwa kellimna permezz 
ta’ Ibnu Ġesù, li hu għamlu werriet ta’ kollox, u li bih ukoll għamel il-
ħolqien. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                                                                          Salm 96 (97) 

Inwieġbu flimkien: Mal-anġli naduraw lill-Mulej   
 

Il-Mulej isaltan! Ħa taqbeż l-art bil-ferħ, 
u jifirħu l-ħafna gżejjer! 
 

Inwieġbu flimkien: Mal-anġli naduraw lill-Mulej   
 

Għax int, Mulej, inti l-Għoli, 
’il fuq mill-art kollha, 
ogħla ħafna mill-allat. 
 

Inwieġbu flimkien: Mal-anġli naduraw lill-Mulej   
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Indmu u emmnu fl-Evanġelju,’ jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (1, 14-20) 
 
Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesù mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta' 
Alla u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta' Alla waslet; indmu 
u emmnu fl-Evanġelju.” 
 

Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil Xmun u 'l 
ħuh Indrì qegħdin ikalaw ix-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U Ġesù 
qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin.” U 
minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh. 
 

Wara li mexa ftit ieħor ra lil Ġakbu ta' Żebedew u lil ħuh Ġwanni fid-
dgħajsa qegħdin isewwu x-xbiek, u minnufih sejjħilhom. U huma telqu lil 
missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-lavranti, u marru warajh. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                              (2, 11-12) 
 

Ħuti, kemm dak li jqaddes, u kemm dawk li jiġu mqaddsin, ilkoll huma 
mill-istess wieħed. U għalhekk Ġesù ma jistħix isejjaħ lill-bnedmin ħutu, 
billi jgħid: “Inxandar ismek lil ħuti, f’nofs il-ġemgħa nfaħħrek.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                      Salm 8 

Inwieġbu flimkien: Kemm inti kbir Mulej                                         
 

Mulej, kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 
X’inhu l-bniedem biex tiftakar fih, 
bin il-bniedem, biex taħseb fih? 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm inti kbir Mulej                                         
 

Ftit inqas mill-allat għamiltu, 
poġġejtu fuq dak kollu li għamlu jdejk! 
Kollox taħt riġlejh qegħedtlu. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm inti kbir Mulej                                         
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ilqgħu l-Kelma ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (1, 21b-28) 
 
F’dak iż-żmien, Ġesù, f'jum is-Sibt, daħal fis-sinagoga u qagħad 
jgħallem. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u 
qabad jgħajjat u jgħid: “Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesù ta' Nazaret? 
Ġejt biex teqridna? Jien naf min int: Il-Qaddis ta' Alla.” Imma Ġesù 
kkmandah: “Iskot, u oħroġ minnu.” Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel 
beda jħabbtu ħafna, għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. U lkoll 
stagħġbu, u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: “Dan x'inhu? X'tagħlim 
ġdid mogħti bis-setgħa! Sa lill-ispirti ħżiena jikkmanda, u huma 
joqogħdu għalih!” U l-fama tiegħu malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-
Galilija. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

L-Ewwel Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                         (2, 14-15.18) 
 

Ħuti, billi l-ulied għandhom l-istess demm u ġisem, Ġesù wkoll bl-istess 
mod sar bħalhom, biex b’mewtu jeqred is-setgħa tax-xitan, u jeħles ’il 
dawk kollha li, minħabba fil-biża’ tal-mewt, kienu skjavi. U billi hu stess 
bata, jaf jgħin lil dawk li huma fit-tbatija. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 104 (105) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu                          
 

Faħħru l-Mulej u xandru ismu, 
xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu                          
 

Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu; 
tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej. 
Fittxu lil wiċċu l-ħin kollu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu                          
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u huma jimxu warajja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (1, 29-39) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù ħareġ mis-sinagoga u baqa’ sejjer ma’ Ġakbu u 
Ġwanni għand Xmun u Indrì. Issa omm il-mara ta’ Xmun kienet fis-
sodda bid-deni, u malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabadha minn idha u 
qajjimha. U d-deni ħallieha, u bdiet isservihom.  
 

(Filgħaxija, imbagħad, fi nżul ix-xemx, ħadulu quddiemu lil dawk kollha li 
kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret 
il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ mard, u ħareġ 
għadd kbir ta’ xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu 
jafu min kien.) 
  

L-għada filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post 
imwarrab u qagħad hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. 
Kif sabuh, qalulu: “Kulħadd jistaqsi għalik.” U qalilhom: “Ejjew immorru 
band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nipprietka hemmhekk ukoll, għax 
għalhekk ħriġt.” U dar il-Galilija kollha, jipprietka fis-sinagogi tagħhom 
u joħroġ ix-xjaten. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                              (3, 12-13) 
 

Ħuti, araw li f’ebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-
nuqqas ta’ twemmin li jwassal għall-firda minn Alla l-ħaj. Imma agħmlu 
l-qalb lil xulxin kuljum, biex ħadd minnkom ma jaqa’ fid-dnub u jwebbes 
qalbu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 94 (95) 

Inwieġbu flimkien: Isimgħu leħen il-Mulej               
 

Ejjew inqimu lill-Mulej li ħalaqna! 
Għaliex hu Alla tagħna, 
u aħna l-poplu u n-nagħaġ tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Isimgħu leħen il-Mulej               
 

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu! 
“Iżżommux qalbkom iebsa.” 
 

Inwieġbu flimkien: Isimgħu leħen il-Mulej               
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù ġie jxandar l-Evanġelju u jfejjaq kull xorta ta’ mard. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (1, 40-45) 
 

F’dak iż-żmien, resaq fuq Ġesù wieħed lebbruż jitolbu bil-ħerqa, 
inxteħet għarkupptejh quddiemu u qallu: “Jekk trid, tista’ 
tfejjaqni!” Imqanqal mill-ħniena, Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: 
“Irrid, kun imnaddaf!” U minnufih il-lebbra marritlu u ġismu ndaf. U 
widdbu bis-sħiħ, bagħtu malajr 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 tkunilhom ta’ xhieda.” Iżda dak, meta telaq, beda 
jxandar ma’ kullimkien u jxerred l-aħbar, hekk li Ġesù f’ebda belt ma 
sata’ iżjed jidħol bid-dieher, imma kien jibqa’ barra fil-kampanja u kienu 
jmorru ħdejh nies minn kullimkien. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                         (4, 3b-5.11a) 
 

Ħuti, l-għemil ta’ Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad 
x’imkien fl-Iskrittura fuq is-seba’ jum: “Strieħ Alla fis-seba’ jum mix-
xogħol kollu tiegħu.” Imbagħad hawn jgħid ukoll, għal dawk li ma 
jemmnux: “Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!” Infittxu mela li nidħlu f’dan 
il-mistrieħ. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 77 (78) 

Inwieġbu flimkien: Inxandru dak li għamel Alla                             
 

Dak li smajna u tgħallimna, 
aħna nxandruh lin-nisel ta’ warajna: 
tifħir lill-Mulej u dak li għamel. 
 

Inwieġbu flimkien: Inxandru dak li għamel Alla                             
 

Ixandruhom ukoll lil uliedhom, 
biex f’Alla jqiegħdu t-tama tagħhom. 
 

Inwieġbu flimkien: Inxandru dak li għamel Alla                             
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Hallelujah. Hallelujah. 
Profeta kbir qam fostna, u Alla żar il-poplu tiegħu. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                  (2, 1-12) 
 

Wara xi ġranet Ġesù daħal Kafarnahum. In-nies semgħet li kien id-dar u 
nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, lanqas 
quddiem il-bieb. U qagħad ixandrilhom il-Kelma. U marru ħadulu 
quddiemu wieħed mifluġ, merfugħ minn erbgħa min-nies. Billi ma 
setgħux jersqu sa ħdejh minħabba l-kotra, qalgħu s-saqaf ta’ fuqu, fetħu 
toqba, u niżżlu minnha l-friex li fuqu kien mimdud il-mifluġ. Meta ra l-
fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ: “Ibni, dnubietek maħfura.” Mela kien 
hemm bilqiegħda xi wħud mill-kittieba, u f’qalbhom bdew jgħidu: “Dan 
kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jidgħi! Min jista’ jaħfirhom id-
dnubiet ħlief Alla biss?” Malli Ġesù ntebaħ fih innifsu x’kienu qegħdin 
jgħidu bejnhom u bejn ruħhom qalilhom: “Għaliex qegħdin taħsbu hekk 
f’qalbkom? X’inhu l-eħfef, tgħid lill-mifluġ, ‘Dnubietek maħfura,’ jew 
tgħidlu, ‘Qum u aqbad friexek u imxi’? Mela biex tkunu tafu li Bin il-
bniedem għandu s-setgħa jaħfer id-dnubiet fuq l-art,” qal lill-mifluġ: 
“Qum, aqbad friexek u mur lejn darek.” Dak qam, qabad malajr friexu, u 
ħareġ ’il barra quddiem kulħadd. U kulħadd stagħġeb, u bdew ifaħħru lil 
Alla u jgħidu: “Ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajniehom!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Ewwel Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                              (4, 12-13) 
 

Ħuti, il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija, taqta’ aktar minn xabla 
b’żewġt ixfar; hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu; u 
tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu 
moħbi għalih, imma kollox hu miftuħ għal għajnejn Alla, li lilu rridu 
nagħtu kont.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                   Salm 18 (19) 

Inwieġbu flimkien: Il-kliem tal-Mulej hu spirtu u ħajja 
 

Il-liġi tal-Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja; 
ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa, 
u tgħallem lil min ma jafx. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-kliem tal-Mulej hu spirtu u ħajja 
 

Ilqa’, Mulej, 
kliem fommi u ħsieb qalbi, 
 

Inwieġbu flimkien: Il-kliem tal-Mulej hu spirtu u ħajja 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej bagħatni nwassal l-aħbar it-tajba lill-fqajrin. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (2, 13-17) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ ħareġ lejn xatt il-baħar, u n-nies kollha resqu 
lejh, u hu qagħad jgħallimhom. Hu u għaddej lemaħ lil Levi ta’ Alfew 
bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: “Ejja warajja.” Dak qam u 
mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta 
pubblikani u midinbin qagħdu madwar il-mejda ma’ Ġesù, u mad-dixxipli 
tiegħu; għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittieba tal-
Fariżej, kif rawh jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani, qalu lid-dixxipli 
tiegħu: “Dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin?” Ġesù 
semagħhom u qalilhom: “It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma 
f’saħħithom, iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-midinbin.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                                  (5, 1-3) 
 

Ħuti, kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin, hu mqiegħed għall-
bnedmin f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Alla, biex joffri doni u sagrifiċċji 
għad-dnubiet. Hu dak li jista’ jagħder lil dawk li ma jafux u li jiżbaljaw, 
għax huwa mlibbes bid-dgħufija; u minħabba f’hekk għandu joffri 
sagrifiċċji għad-dnubiet tiegħu u għad-dnubiet tal-poplu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 109 (110) 

Inwieġbu flimkien: Inti qassis għal dejjem 
 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek 
fuq l-għoljiet imqaddsa. 
 

Inwieġbu flimkien: Inti qassis għal dejjem 
 

Sa minn qabel is-sebħ 
bħan-nida jien nissiltek. 
 

Inwieġbu flimkien: Inti qassis għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (2, 18-22) 
 

Darba waħda d-dixxipli ta' Ġwanni u l-Fariżej kienu sajmin, u ġew u qalu 
lil Ġesù: “Għaliex id-dixxipli ta' Ġwanni u d-dixxipli tal-Fariżej isumu, u 
d-dixxipli tiegħek ma jsumux?” Qalilhom Ġesù: “Huwa l-ħbieb ta' l-
għarus se jsumu sakemm l-għarus ikun għadu magħhom? Sakemm 
ikollhom l-għarus magħhom m'humiex se jsumu. Imma jasal il-jum meta 
l-għarus jitteħdilhom, u mbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jraqqa' 
mantar qadim b'biċċa drapp ġdida, għax inkella r-roqgħa l-ġdida ssellet 
il-qadim, u t-tiċrita tikber. U ħadd ma jqiegħed l-inbid il-ġdid 
f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbid jifqa' d-damiġġani, u 
jintilef kemm l-inbid u kemm id-damiġġani. Iżda nbid ġdid jitqiegħed 
f'damiġġani ġodda!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                              (6, 10-11) 
 

Ħuti, Alla mhux se jkun inġust li jinsa dak li intom għamiltu u l-imħabba 
li wrejtu lejn ismu meta qdejtu u għadkom taqdu lill-qaddisin. Imma 
jiena nixtieq li kull wieħed minnkom juri l-istess ħerqa, biex it-tama 
tagħkom tilħaq il-milja tagħha sal-aħħar. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 110 (111) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu 
 

Ngħid grazzi lill-Mulej b’qalbi kollha, 
fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu 
 

Kbar huma l-affarijiet li għamel il-Mulej; 
ifittxuhom dawk kollha li jitgħaxxqu bihom. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla jurikom x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (2, 23-28) 
 

F’dak iż-żmien, f'jum is-Sibt Ġesù kien għaddej minn għalqa miżrugħa, u 
d-dixxipli tiegħu, huma u mexjin, bdew jaqtgħu s-sbul. U l-Fariżej 
staqsewh: “Ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' 
Sibt?” U hu qalilhom: “Qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-
ħtieġa u ħadu l-ġuħ, hu u dawk li kienu miegħu, kif daħal fid-dar ta' Alla, 
fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar, u kiel il-ħobż tal-preżenza ta' quddiem 
il-Mulej, li ħadd ma kien jista' jieklu ħlief il-qassisin, u ta minnu wkoll lil 
min kien miegħu?” U qalilhom: “Is-Sibt kien magħmul għall-bniedem, u 
mhux il-bniedem għas-Sibt. Għalhekk Bin il-bniedem tas-Sibt ukoll huwa 
sid.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                                (7, 2b-3) 
 

Ħuti, isem Melkisedek ifisser l-ewwel nett ‘sultan tal-ġustizzja’, 
imbagħad ‘sultan ta’ Salem’, jiġifieri, ‘sultan tas-sliem’. Hu jidher bla 
missier, bla omm, bla nisel, qisu la għandu bidu u lanqas tmiem ta’ 
ħajtu. Imma, biex ikun jixbah lill-Iben ta’ Alla, jibqa’ qassis għal dejjem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI               Salm 109 (110) 

Inwieġbu flimkien: Inti qassis għal dejjem 
 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek 
fuq l-għoljiet imqaddsa. 
 

Inwieġbu flimkien: Inti qassis għal dejjem 
 

Sa minn qabel is-sebħ 
bħan-nida jien nissiltek.  
 

Inwieġbu flimkien: Inti qassis għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù ġie jxandar l-Evanġelju u jfejjaq kull xorta ta’ mard. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                    (3, 1-6) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù reġa' daħal fis-sinagoga, u kien hemm raġel li kellu 
idu niexfa. U qagħdu jgħassulu jekk ifejjqux f'jum is-Sibt, biex ikollhom 
fuqiex jixluh. Imma hu qal lir-raġel li kellu idu niexfa: “Qum, ejja fin-
nofs.” Imbagħad staqsa lilhom: “X'jiswa li tagħmel nhar ta' Sibt, ġid jew 
deni? Issalva ħajja jew toqtolha?” Iżda huma baqgħu siekta. U xeħet 
ħarsa qalila madwaru fuqhom, mnikket għall-aħħar minħabba l-ebusija 
ta' qalbhom, u qal lir-raġel: “Midd idek.” Dak meddha, u idu reġgħet ġiet 
f'saħħitha. U l-Fariżej ħarġu; minnufih bdew jiftiehmu mal-Erodjani 
kontra tiegħu kif jeqirduh. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                            (7, 25-27a) 
 

Ħuti, Kristu jista’ jsalva għal kollox lil dawk li jersqu lejn Alla permezz 
tiegħu. Dan hu l-qassis il-kbir li kien jgħodd għalina: qaddis, innoċenti, 
safi, maqtugħ mill-midinbin, merfugħ ’il fuq mis-smewwiet; li ma 
għandux bżonn joffri kuljum is-sagrifiċċju. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                   Salm 39 (40) 

Inwieġbu flimkien: Hawn jien, Mulej      
 

“Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi 
li nagħmel ir-rieda tiegħek. 
Alla tiegħi, dan jogħġobni.” 
 

Inwieġbu flimkien: Hawn jien, Mulej      
 

Jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk; 
jgħidu dejjem: “Kbir il-Mulej!” 
 

Inwieġbu flimkien: Hawn jien, Mulej      
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Hallelujah. Hallelujah. 
Kristu Ġesù dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                  (3, 7-12) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu għan-naħa tal-
baħar, u kotra kbira ta' nies, li semgħu b'kull ma kien għamel, marru 
ħdejh. Hu qal lid-dixxipli tiegħu biex iżommulu dgħajsa mħejjija fil-qrib 
minħabba l-kotra, biex ma jagħfsux fuqu; għax billi kien fejjaq ħafna 
nies dawk kollha li kellhom xi mard kienu jrossu fuqu biex imissuh.  
 

(U l-ispirti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh, kienu jinxteħtu fl-art 
quddiemu u jaqbdu jgħajtu: “Int l-Iben ta’ Alla!” Iżda hu kien 
jordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux min kien.) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                          (8, 8.10b.12) 
 

Ħuti, Alla, għax sab x’iċanfar fihom, qalilhom: “Ara, wasal iż-żmien, 
jgħid il-Mulej, li jiena nagħmel patt ġdid mad-dar ta’ Iżrael u mad-dar 
ta’ Ġuda. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f’moħħhom, u f’qalbhom niktibhom. 
U jiena nkun Alla tagħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħi. Jiena nħenn 
għalihom fil-ħażen tagħhom, u fi dnubiethom ma niftakarx iżjed.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 84 (85) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
 

Uri lilna, Mulej, it-tieba tiegħek, 
u l-ħelsien tiegħek agħtina. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
 

Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu, 
u l-art tagħna tagħti l-frott. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla għamilna ħbieb miegħu permezz ta’ Ġesù. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (3, 13-19) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù tela' fuq l-għolja u sejjaħ lejh lil dawk li ried. Huma 
resqu lejh, u għażel tnax li semmiehom appostli biex jibqgħu miegħu u 
biex jibgħathom jippridkaw, u jkollhom is-setgħa li jkeċċu x-xjaten. 
Għażel mela t-Tnax: Xmun, li tah ukoll l-isem ta' Pietru, u Ġakbu ta' 
Żebedew, u Ġwanni, ħu Ġakbu, li tahom ukoll l-isem ta' Boanerges, 
jiġifieri wlied ir-ragħad, u Indrì, u Filippu, u Bartilmew, u Mattew, u 
Tumas, u Ġakbu ta' Alfew, u Taddew, u Xmun il-Kanani, u Ġuda l-
Iskarjota, dak li ttradieh. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tieni Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                                   (9, 12) 
 

Ħuti, Ġesù Kristu daħal darba għal dejjem fis-Santwarju, mhux bis-
saħħa tas-sagrifiċċju tal-mogħoż u tal-għoġġiela, imma billi offra ħajtu 
stess, u hekk kiseb fidwa għal dejjem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 46 (47) 

Inwieġbu flimkien: Tela’ Alla b’għajjat ta’ ferħ 
 

Popli kollha, ċapċpu jdejkom, 
għajtu b’leħen ta’ ferħ lil Alla! 
 

Inwieġbu flimkien: Tela’ Alla b’għajjat ta’ ferħ 
 

Għax Alla hu s-sultan tal-art kollha. 
Isaltan Alla fuq il-popli kollha, 
joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Tela’ Alla b’għajjat ta’ ferħ 
 



24 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
Iftaħ qalbna Mulej biex nifhmu dak li jgħid Ibnek. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (3, 20-21) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù mar id-dar, u l-kotra reġgħet inġemgħet, hekk li 
lanqas biss setgħu jieklu. Qrabatu, malli semgħu, ħarġu biex iżommuh, 
għax qalu li tilef moħħu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                                   (9, 24) 
 

Ħuti, Kristu ma daħalx f’santwarju magħmul b’idejn il-bnedmin, li hu 
biss xbieha tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess, biex issa 
jidher għalina quddiem Alla. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 97 (98) 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej                   
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida, 
għax għamel affarijiet kbar. 
 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej                   
 

Il-Mulej ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu 
mal-poplu ta’ Iżrael. 
 

Inwieġbu flimkien: Għajtu bil-ferħ lill-Mulej                   
 
 



26 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
Kristu Ġesù dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (3, 22-30) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjħilhom lejh u beda jkellimhom bil-parabboli: 
“Kif jista' x-xitan ikeċċi x-xitan? Jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik 
il-familja ma tistax iżżomm wieqfa. Li kieku mela x-xitan qam kontra 
tiegħu nnifsu u nfired, ma kienx jista' jżomm sħiħ, imma jkun wasal fit-
tmiem. Ħadd ma jista' jidħol fid-dar ta' wieħed qawwi u jaħtaflu ġidu 
jekk qabel ma jkunx rabat lil dak il-qawwi; imbagħad id-dar jaħtafhielu 
żgur. Tassew ngħidilkom, kollox jinħafrilhom lil ulied il-bniedem, imma 
min jieqaf lill-Ispirtu s-Santu ma jkollu qatt maħfra, jibqa’ ħati għal 
dejjem.” Għax kienu qalu: “Għandu fih spirtu ħażin.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                       (10, 5a.6-7.10) 
 

Ħuti, meta Ġesù daħal fid-dinja qal: “Vittmi maħruqa u vittmi għad-
dnubiet lilek ma għoġbukx. Jien imbagħad għedt: ‘Hawn jien, ġejt biex 
nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi.’” Bis-
saħħa ta’ din ir-rieda aħna konna mqaddsin, permezz tal-offerta tal-
ġisem ta’ Ġesù li saret darba għal dejjem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                 Salm 39 (40) 

Inwieġbu flimkien: Hawn jien, Mulej  
 

Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej; 
hu niżel ħdejja u sema’ l-għajta tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Hawn jien, Mulej 
 

Xandart il-ġustizzja lil ħafna nies; 
Mulej, dan inti tafu. 
 

Inwieġbu flimkien: Hawn jien, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Infaħħrek, Missier, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Sema urejthom liċ-
ċkejknin.’  
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (3, 31-35) 
  

F’dak iż-żmien, ġew omm Ġesù u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejjħulu. 
Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bilqiegħda madwaru. “Ara,” qalulu, 
“ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk.” U hu weġibhom: “Min 
huma ommi u ħuti?” Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm 
madwaru bilqiegħda, u qal: “Dawn, ara, huma ommi u ħuti. Kull min 
jagħmel ir-rieda ta' Alla, dak huwa ħija, u oħti, u ommi.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                            (10, 12-14) 
 

Ħuti, wara li offra sagrifiċċju wieħed għad-dnubiet, Kristu qagħad għal 
dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta’ Alla, fejn qiegħed jistenna sa mal-
għedewwa tiegħu jitqiegħdu taħt riġlejh. Għax hu b’offerta waħda 
għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huwa jqaddes. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                                       Salm 109 (110) 

Inwieġbu flimkien: Int qassis għal dejjem 
 

Il-Mulej qal lil Sidi: 
“Oqgħod fuq il-lemin tiegħi.” 
 

Inwieġbu flimkien: Int qassis għal dejjem 
 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek 
fuq l-għoljiet imqaddsa. 
Ħalef il-Mulej: “Inti qassis għal dejjem.” 
 

Inwieġbu flimkien: Int qassis għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Min isib lil Ġesù, għandu l-ħajja ta’ dejjem. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                       (4, 1-9.14-20) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa' beda jgħallem ħdejn il-baħar, u nġabret madwaru kotra 
kbira, hekk li kellu jitla' bilqiegħda f'dgħajsa fuq il-baħar, u n-nies kollha l-art matul 
ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli, u fit-tagħlim tiegħu 
qalilhom: “Isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra'. Ġara li hu u jiżra', xi 
żerrigħat waqgħu fil-mogħdija; ġew l-għasafar u naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu 
f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, għax il-ħamrija ma 
kinitx fonda; meta mbagħad telgħet ix-xemx, nħarqu u nixfu, billi ma kellhomx 
għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u ħanaqhom, u frott ma 
għamlux. Oħrajn waqgħu f'art tajba, u għamlu l-frott; u l-frott kiber u tkattar, u min 
għamel tletin, min sittin, u min mija.  
 

(“Dak li l-bidwi jiżra' hija l-kelma. Dawk ta' matul il-mogħdija, fejn inżergħet il-
kelma, huma dawk li malli jisimgħuha, jersaq ix-xitan u jaħtfilhom il-kelma li 
nżergħet f'qalbhom. Dawk li jinżergħu f'art kollha blat huma dawk li meta jisimgħu l-
kelma, minnufih jilqgħuha bil-ferħ, imma għeruq ma jkollhomx, u għalhekk ftit 
idumu; meta mbagħad jiġi fuqhom l-għawġ, jew isibu min iħabbathom minħabba l-
kelma, malajr jitfixklu. L-oħrajn li jinżergħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu l-
kelma, iżda l-inkwiet żejjed għall-ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid ta' l-art, u l-
ġibda għal ħwejjeġ oħra, jidħlu fihom u joħonqulhom il-kelma, li għalhekk ma 
tagħmilx frott. Dawk imbagħad li jinżergħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu l-
kelma, jilqgħuha, u jagħmlu l-frott, min tletin, min sittin u min mija.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                            (10, 24-25) 
 

Ħuti, naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-għemil 
tajjeb. Ma ninqatgħux mil-laqgħat tagħna flimkien, kif ħadu d-drawwa 
jagħmlu xi wħud; agħmlu l-qalb lil xulxin; u dan wisq aktar għandkom 
tagħmluh, aktar ma taraw li qiegħed joqrob il-Jum. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                  Salm 23 (24) 

Inwieġbu flimkien: Aħna nfittxu lilek, Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Aħna nfittxu lilek, Mulej 
 

Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej? 
Min għandu jdejh indaf u qalbu safja. 
Dan ikollu barka mingħand il-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Aħna nfittxu lilek, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Dawl fit-triq hija l-Kelma tiegħek Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (4, 21-25) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Jaqaw il-musbieħ iġibuh biex 
iqegħduh taħt is-siegħ jew taħt is-sodda? Mhux fuq l-imnara jqegħduh? 
Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu 
mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn 
biex jisma', ħa jisma'!” U qalilhom: “Oqogħdu attenti x’tisimgħu! Bl-
istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom, u jingħatalkom iżjed ukoll. Għax 
min għandu, jingħatalu; u min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li 
għandu.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                          (10, 34-36a) 
 

Ħuti, intom ħadtu sehem fit-tbatijiet tal-priġunieri, u fraħtu meta serqu 
il-ġid tagħkom, għax tafu li għandkom ġid akbar li jibqa’ għal dejjem. 
Tarmux, mela, il-fiduċja tagħkom, għax din iġġib magħha ħlas kbir. 
Tassew li teħtieġu s-sabar biex tagħmlu dak li jrid Alla. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 36 (37) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana                               
 

Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb; 
qiegħed fil-Mulej il-ferħ tiegħek, 
u jagħtik dak li tixtieq qalbek. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana                               
 

Il-Mulej jgħin u jeħles lin-nies sewwa, 
isalvahom għax fih jistkennu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana                               
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-
Sema urejthom liċ-ċkejknin.’ 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (4, 26-34) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Is-Saltna ta' Alla hi bħal meta raġel 
ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-
żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif.” 
  

U qal: “Ma' xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta' Alla, jew b'liema 
parabbola nfissruha? Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżara' 
fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li 
tinżara' tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ 
friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar ta' l-ajru jkunu jistgħu jistkennu 
għad-dell tagħha.”  
 

(B’ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-Kelma, kif kienu 
jistgħu jifhmuha huma, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom; 
imma lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien 
ifissrilhom kollox.) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tielet Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                           (11, 1b-2.8) 
 

Ħuti, il-fidi hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imgħoddi 
għoġbu lil Alla għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġagħlet lil Abraham 
jobdi s-sejħa ta’ Alla, meta dan qallu biex imur f’art li kien se jagħtih 
b’wirt; u telaq, bla ma kien jaf fejn kien sejjer. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Luqa 1 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej                                         
 

Il-Mulej isalvana mill-għedewwa tagħna, 
u minn idejn dawk kollha li jobogħduna. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej                                         
 

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna 
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu.  
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej                                         
 
 



36 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
‘Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni.’ 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (4, 35-41) 
 

Dakinhar, xħin sar filgħaxija Ġesù qal lid-dixxipli: “Ejjew naqsmu għax-
xatt l-ieħor.” Ħallew in-nies, u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa; u 
marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir, u l-mewġ beda tiela’ 
għal ġod-dgħajsa, hekk li kienet ġa bdiet timtela bl-ilma. Hu kien fil-
poppa, rieqed fuq imħadda. Qajmuh u qalulu: “Mgħallem, dan qisu mhu 
xejn għalik li aħna se nintilfu?” Imbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-
baħar: “Iskot! Biżżejjed!” U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U 
qalilhom: “Dal-biża’ kollu għaliex? Mela ma għandkomx fidi?” U 
qabadhom biża’ kbir, u bdew jgħidu lil xulxin: “Dan min hu, mela, biex 
saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu?” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ir-Raba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                            (11, 32-34) 
 

Ħuti, x’se ngħid iżjed? Ma nsibx żmien biżżejjed biex insemmi fuq 
Sansun, David, Samwel u l-profeti. Bil-qawwa tal-fidi huma rebħu 
saltniet, għamlu l-ġustizzja, kisbu l-wegħdiet; għalqu ħalq l-iljuni, tfew 
il-qawwa tan-nar, ħelsu minn xifer is-sejf, fiequ mill-mard, tqawwew fit-
taqbid u keċċew l-armati tal-barranin.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                             Salm 30 (31) 

Inwieġbu flimkien: Ittamaw fil-Mulej  
 

Kemm hu kbir il-ġid tiegħek, Mulej, 
li inti erfajt għal min iħobbok 
u għal min jafda fik. 
 

Inwieġbu flimkien: Ittamaw fil-Mulej 
 

Ħobbu l-Mulej, ħbieb tiegħu kollha. 
Lit-twajbin iħarishom il-Mulej, 
 

Inwieġbu flimkien: Ittamaw fil-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Profeta kbir qam fostna, u Alla żar il-poplu tiegħu. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (5, 1-2.6-20) 
  

(F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli tiegħu waslu x-xatt l-ieħor tal-baħar u ġew 
fil-pajjiż tal-Gerasin. Kif niżel mid-dgħajsa, resaq fuqu wieħed, li ħareġ mill-
oqbra, li kien maħkum minn spirtu ħażin. Kif lemaħ lil Ġesù mill-bogħod ġera 
lejh, nxteħet fl-art quddiemu, u għajjat b'leħen qawwi u qallu: “Aħna 
x'għandna x'naqsmu, Ġesù, Bin Alla l-Għoli? Aħlifli fuq Alla li ma taħqarnix!” 
Għax kien qallu: “Oħroġ, ja spirtu ħażin, minn dan il-bniedem!” Imbagħad 
staqsieh: “X'jismek?” “Leġjun jisimni,” wieġbu, “għax aħna ħafna.” U beda 
jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx barra mill-pajjiż. Mela kien hemm merħla 
kbira ta' qżieqeż tirgħa mal-ġenb ta' l-għolja, u l-ispirti talbuh ħafna u qalulu: 
“Ibgħatna lejn il-qżieqeż ħa nidħlu fihom.” U ħalliehom imorru. L-ispirti 
ħżiena ħarġu, u daħlu fil-qżieqeż; u l-merħla, li kienet ta' madwar elfejn ras, 
nxteħtet għal ġol-baħar mill-għoli tax-xaqliba u għerqet fil-baħar. Ir-rgħajja 
tagħhom ħarbu u marru jxerrdu l-aħbar mal-belt u l-irziezet, u n-nies ġiet 
tara x'ġara.) 
 

Kif Ġesù kien tiela' fuq id-dgħajsa, dak li qabel kien maħkum mix-xitan beda 
jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżda hu ma ħalliehx, u qallu: “Mur 
inġabar id-dar ma' niesek, u għidilhom kull ma għamel miegħek il-Mulej, u kif 
ħenn għalik.” Dak telaq, u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel 
miegħu Ġesù. U kulħadd stagħġeb.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 



39 
 

Ir-Raba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                                   (12, 2) 
 

Ħuti, inżommu għajnejna merfugħa lejn Ġesù, li minnu tibda u fih 
tintemm il-fidi tagħna. Ġesù, minflok l-hena li kellu quddiemu, qagħad 
għas-salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu, u issa qiegħed fuq in-naħa 
tal-lemin tat-tron ta’ Alla. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 21 (22) 

Inwieġbu flimkien: Aħna nfaħħruk, Mulej 
 

Ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh. 
Ħa tgħix qalbhom għal dejjem! 
 

Inwieġbu flimkien: Aħna nfaħħruk, Mulej 
 

Għalih tgħix ruħi, 
lilu jaqdi n-nisel tiegħi. 
Ixandru lil Sidi lil dawk li għad jiġu, 
 

Inwieġbu flimkien: Aħna nfaħħruk, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Kristu refa’ fuqu d-dnubiet tagħna. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                       (5, 21-24.35-43) 
  

F’dak iż-żmien, wara li Ġesù raġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt 
li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed 
mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Dan, malli rah, nxteħet f'riġlejh, u 
talbu ħafna u qallu: “Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar; ejja qiegħed idejk fuqha, 
ħalli tfiq u tgħix.” U Ġesù telaq miegħu, b'kotra kbira miexja warajh, kulħadd 
iross fuqu. 
 

Waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: “Bintek mietet; 
għalfejn tħabbtu iżjed l-Imgħallem?” Iżda Ġesù sema' x'kienu qegħdin jgħidu, 
u qal lill-kap tas-sinagoga: “Tibżax, biss inti emmen.” U ma ħalla lil ħadd imur 
miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġakbu, u lil Ġwanni, ħu Ġakbu. Waslu d-dar tal-kap 
tas-sinagoga, u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixhru. Daħal, u qalilhom: “Dan l-
istorbju kollu u dan il-biki għalfejn? It-tfajla m'hijiex mejta, imma rieqda.” U 
qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċiehom ilkoll 'il barra, ħa miegħu lil missier 
it-tfajla u lil ommha u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. 
Qabdilha idha, u qalilha: “Talitha, qum!” jiġifieri, ‘Tfajla, qiegħed ngħidlek, 
qum!’ Minnufih it-tfajla qamet u qabdet timxi; għax kellha tnax-il sena. U 
baqgħu miblugħin bil-għaġeb. U hu wissiehom bis-sħiħ biex dan ma jkun jaf 
bih ħadd, u qalilhom jagħtuha tiekol. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 



41 
 

Ir-Raba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                             (12, 7b.11) 
 

Ħuti, Alla qiegħed jimxi magħkom ta’ wlied. Min hu dak l-iben li missieru 
ma jwiddbux? Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex, imma 
tnikkitna; iżda mbagħad, lil dawk li jkunu tħarrġu biha, hija tagħtihom il-
frott ta’ ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                                 Salm 102 (103) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb dejjem 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb dejjem 
 

Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, 
hekk iħenn il-Mulej għal min iħobbu. 
Għax hu jaf minn xiex aħna magħmulin.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u huma jimxu warajja.’ 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                    (6, 1-6) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. 
Meta wasal is-Sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga, u l-ħafna li semgħuh 
bdew jistagħġbu u jgħidu: “Mnejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan l-għerf li 
ngħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-għeġubijiet kbar b'idejh? 
Dan m'huwiex il-mastrudaxxa bin Marija u ħu Ġakbu u Ġożè u Ġuda u 
Xmun? U ħutu l-bniet m'humiex hawn magħna?” U huma skandalizzaw 
ruħhom minħabba fih.  
 

Qalilhom Ġesù: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost 
qrabatu u f'daru stess.” U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu, 
ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom; u baqa' mistagħġeb bin-
nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesù, imbagħad, mar idur l-irħula ta’ dawk l-
inħawi jgħallem. 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ir-Raba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                          (12, 22-24a) 
 

Ħuti, intom ersaqtu lejn il-belt ta’ Alla l-ħaj, li hi Ġerusalemm tas-sema; 
ersaqtu lejn eluf ta’ anġli f’ġemgħa ferrieħa; lejn il-ġemgħa tal-ulied 
ewlenin li isimhom hu miktub fis-sema; lejn Alla l-imħallef ta’ kulħadd; 
lejn l-erwieħ ta’ nies tajba u perfetti; lejn Ġesù l-medjatur ta’ patt ġdid. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                          Salm 47 (48) 

Inwieġbu flimkien: Alla twajjeb magħna     
 

Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna 
fil-belt ta’ Alla tagħna. 
 

Inwieġbu flimkien: Alla twajjeb magħna     
 

Naħsbu, o Alla, fuq it-tieba tiegħek 
f’nofs it-tempju tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Alla twajjeb magħna     
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Hallelujah. Hallelujah. 
Is-Saltna ta’ Alla waslet, indmu u emmnu fl-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                  (6, 7-13) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ it-Tnax, u beda jibgħathom tnejn tnejn, 
filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena. U wissiehom biex ma 
jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus 
fi ħżiemhom; imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Qalilhom: 
“Fejn tidħlu f'xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi 
post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-
trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom.” Ħarġu mela jxandru 
biex in-nies jindmu; u keċċew bosta xjaten, u dilku ħafna morda biż-żejt 
u fejquhom. 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ir-Raba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                              (13, 5b-6) 
 

Ħuti, kunu kuntenti b’dak li għandkom, għax Alla stess qal: “Jien m’iniex 
se nħallik, lanqas nitilqek.” Għalhekk nistgħu ngħidu b’qalbna qawwija: 
“Il-Mulej l-għajnuna tiegħi, jien ma nibżax; x’jista’ jagħmilli l-bniedem?” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 26 (27) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu d-dawl tiegħi 
 

Il-Mulej hu d-dawl u l-kenn tiegħi; 
minn min għandi nibża’? 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu d-dawl tiegħi 
 

Jien lilek infittex, Mulej. 
Inti l-għajnuna tiegħi; 
tħallinix u titlaqnix.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu d-dawl tiegħi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imberkin dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla b’qalb tajba u sinċiera.  
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (6, 14-20) 
  

F’dak iż-żmien, is-sultan Erodi sema’ b’Ġesù, għax ismu kien sar 
magħruf, u xi wħud bdew jgħidu: “Ġwanni l-Battista qam mill-imwiet; 
minħabba f’hekk li s-setgħat tal-mirakli qegħdin jaħdmu fih.” Imma 
oħrajn bdew jgħidu: “Dan Elija.” U oħrajn: “Profeta, bħal wieħed mill-
profeti l-oħra.” Iżda Erodi, meta sema’ bih, qal: “Ġwanni l-Battista, li 
jien qtajtlu rasu, hu qam mill-mewt!” 
  

Għax kien Erodi stess li bagħat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs 
minħabba Erodja, mart ħuh Filippu, billi kien iżżewwiġha hu. Għax 
Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu: “Ma tistax iżżommha int il-mara ta’ ħuk.” 
Għalhekk Erodja saret tobogħdu u kienet trid toqtlu, imma ma kinitx 
tista’, għax Erodi, li kien jaf x’raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien 
jibża’ minnu; u kien iħarsu mill-għawġ, u kien iħobb joqgħod jisimgħu, 
għad li kien jibqa’ mħasseb ħafna wara li jisimgħu. 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Ir-Raba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                                 (13, 17) 
 

Ħuti, oqogħdu għal dawk li jmexxukom (fil-Knisja), u obduhom, għax 
huma jgħassu fuqkom għall-ġid tagħkom, bħala nies li għad iridu jagħtu 
kont tagħkom. Hekk huma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ, u mhux bi swied il-
qalb; għax dan ma jkun jiswielkom ta’ ebda ġid. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 22 (23) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi 
 

Imexxini fit-triq tas-sewwa. 
Ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni,’ jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                          (6, 30-34) 
  

F’dak iż-żmien, l-appostli reġgħu ġew ħdejn Ġesù u qalulu kulma kienu 
għamlu u għallmu. U hu qalilhom: “Ejjew miegħi intom biss weħidkom f’xi 
post imwarrab, u strieħu ftit.” Għax tassew, kien hemm ħafna nies ġejjin 
u sejrin, u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-
dgħajsa weħidhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin; 
kienu ħafna dawk li għarfuhom, u telqu jiġru ’l hemm bil-mixi, nies mill-
ibliet kollha, u waslu qabilhom. Xħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra 
kbira ta’ nies u tħassarhom, għax kienu qishom nagħaġ bla ma 
għandhom ragħaj, u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħames Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                       (1, 1-5a) 
 

Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art: u kienet l-art taħwid u baħħ; u d-
dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-ispirtu ta’ 
Alla. U qal Alla: “Ħa jkun id-dawl!” U d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien 
tajjeb. U Alla fired id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmieh jum, u d-
dlam sejjaħlu lejl. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI               Salm 103 (104) 

Inwieġbu flimkien: Jifraħ il-Mulej b’dak li għamel 
 

Bierek ruħ tiegħi, il-Mulej! 
Mulej, Alla tiegħi, inti kbir ħafna! 
Is-sebħ u l-ġmiel inti liebes. 
 

Inwieġbu flimkien: Jifraħ il-Mulej b’dak li għamel 
 

Kollox bl-għerf għamilt. 
Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Jifraħ il-Mulej b’dak li għamel 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta’ mard fost il-
poplu. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (6, 53-56) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli, wara li qasmu għan-naħa l-oħra, 
waslu l-art f’Ġennesaret u rabtu d-dgħajsa max-xatt. Niżlu mid-
dgħajsa, u n-nies minnufih għarfuh u marru jiġru ma’ dawk l-inħawi 
kollha. U bdew iġorru l-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu li 
qiegħed. Kull fejn kien jidħol, fi rħula, bliet, jew kampanja, kienu 
jqiegħdu l-morda fil-pjazez u jitolbuh iħallihom imissu mqar tarf il-
mantar; u dawk kollha li kienu jmissuh kienu jfiqu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħames Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                     (1, 27-28) 
 

Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-xbiha tiegħu, fuq xbihat Alla ħalqu, raġel u 
mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom: “Nisslu u oktru, u imlew l-
art, u aħkmuha; u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq 
kollha li jitkaxkru fuq l-art.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                          Salm 8 

Inwieġbu flimkien: Mulej, kemm hu kbir ismek 
 

Inħares lejn is-smewwiet,  
il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom! 
X’inhu l-bniedem biex tiftakar u taħseb fih? 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, kemm hu kbir ismek 
 

Ftit inqas mill-allat għamiltu, 
bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, 
qegħedtu fuq dak kollu li għamilt! 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, kemm hu kbir ismek 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Għinni nħobb il-kmandamenti tiegħek Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                             (7, 5-13) 
 

F’dak iż-żmien, il-Fariżej u l-kittieba staqsewh: “Dan l-għala d-dixxipli 
tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjoni ta’ missirijiethom, imma 
jieklu b’idejhom mhumiex indaf?” Iżda hu weġibhom: “Sewwa ħabbar 
Isaija fuqkom, ja nies ta’ wiċċ b’ieħor, bħalma hu miktub, ‘Dan il-poplu bix-
xufftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija ’l bogħod minni. Fiergħa hi l-
qima li jagħtuni; jgħallmu duttrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin.’ 
Hekk intom, twarrbu l-kmandamenti ta’ Alla biex tħaddnu t-tradizzjoni tal-
bnedmin.” 
  

(U qalilhom: “Ħelu ħelu ġġibu fix-xejn il-kmandamenti ta’ Alla biex tħarsu 
t-tradizzjoni tagħkom. Mosè qal, ‘Weġġaħ lil missierek u ’l ommok’ u ‘Min 
iżeblaħ lil missieru jew ’l ommu għandu jieħu l-mewt.’ Imma intom tgħidu li 
jekk wieħed jgħid lil missieru jew ’l ommu, ‘Il-ġid li għandi, li jista’ jkun ta’ 
għajnuna għalik, huwa Qorban (jiġifieri offerta lil Alla),’ intom imbagħad 
ma tħalluh jagħmel xejn iżjed għal missieru jew ommu. Hekk iġġibu fix-xejn 
il-kelma ta’ Alla bit-tradizzjoni li tgħaddu minn ġenerazzjoni għal oħra. U 
bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu.”) 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħames Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                     (2, 15-17) 
 

Il-Mulej Alla ħa lill-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Għeden biex jaħdmu 
u jieħu ħsiebu. U l-Mulej Alla ordna lill-bniedem u qallu: “Mis-siġar 
kollha tal-ġnien tista’ tiekol, imma mis-siġra ta’ tagħrif it-tajjeb u l-
ħażin, la tikolx minnha, għax dakinhar li tiekol minnha żgur li tmut.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                         Salm 103 (104) 

Inwieġbu flimkien: Ejjew inbierku lill-Mulej! 
 

Bierek ruħ tiegħi, il-Mulej! 
Mulej, Alla tiegħi, inti kbir ħafna! 
 

Inwieġbu flimkien: Ejjew inbierku lill-Mulej! 
 

Minnek jistennew il-ħlejjaq li tagħtihom l-ikel. 
Inti tagħtihom, u huma jiġbru; 
tiftaħ idejk, u jixbgħu bil-ġid. 
 

Inwieġbu flimkien: Ejjew inbierku lill-Mulej! 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Kelma tiegħek hi verità!  
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (7, 20-23) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Dak li joħroġ minn ġol-
bniedem, dak hu li jtebba’ lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa, mill-qalb 
tal-bniedem, li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena, żína, serq, qtil, adulterju, 
regħba, ħażen, qerq, libertinaġġ, għira, malafama, suppervja u bluha. 
Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba’ lill-bniedem.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħames Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                 (2, 18.22-23) 
 

Il-Mulej Alla qal: “Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu. Ħa nagħmillu 
għajnuna tgħodd għalih.” U l-Mulej Alla sawwar il-kustilja, li kien ħa 
mill-bniedem, f’mara. Imbagħad il-bniedem qal: “Din id-darba din hi 
għadma minn għadmi, u laħam minn laħmi, għalhekk tissejjaħ mara, 
għax mir-raġel ittieħdet hi.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                Salm 127 (128) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
 

Imbierek min iħobb lill-Mulej, 
kull min jimxi fit-triqat tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon! 
Jalla tara l-ġid ta’ Ġerusalemm 
tul ħajtek kollha! 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma li hemm ġo fikom. 
Hallelujah. 
 

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

F’dak iż-żmien, Ġesù mar fl-inħawi tal-belt ta' Tir. Daħal joqgħod f'dar, 
u ried li ħadd ma jsir jaf. Iżda ma setax ikun li jinħeba, għax malajr 
semgħet bih waħda mara li kellha lil bintha maħkuma minn spirtu ħażin, 
u marret tinxteħet f'riġlejh. Issa din il-mara kienet Griega, Sirofeniċja 
min-nisel tagħha.  
 

Bdiet mela titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġo bintha. U hu qalilha: “L-
ewwel ħa jixbgħu l-ulied, għax mhux sewwa tieħu l-ħobż ta' l-ulied u 
tixħtu lill-ġriewi.” Iżda hi weġbitu u qaltlu: “Hekk hu, Mulej; imma taħt 
il-mejda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak mill-ħobż tat-tfal.” Imbagħad qalilha: 
“Għal din il-kelma li għedt, mur, ix-xitan ħareġ minn bintek.” U xħin 
marret id-dar, sabet it-tifla mimduda, u x-xitan kien ħareġ minnha. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħames Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                     (3, 1a.5-6) 
 

Is-serp kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha, li 
kien għamel il-Mulej Alla. U s-serp qal lill-mara: “Alla jaf li dakinhar li 
tieklu mis-siġra tan-nofs jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat, li jafu t-
tajjeb u l-ħażin.” U l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u sabiħa 
fid-dehra; u ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll lil żewġha, li 
kien magħha, u kiel. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 31 (32) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jaħfer u jħenn 
 

Imbierek il-bniedem li l-Mulej jaħfirlu. 
Imbierek il-bniedem li ebda ħażen  
ma jgħoddlu l-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jaħfer u jħenn 
 

Int kenn għalija, mill-inkwiet tħarisni, 
tferraħni bil-ħelsien tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jaħfer u jħenn 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Iftaħ qalbna Mulej, biex nifhmu l-kelma ta’ Ibnek. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (7, 31-37) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù reġa’ telaq mill-inħawi tal-belt ta’ Tir, għadda 
minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija, fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġabulu 
wieħed, trux u mbikkem, u talbuh iqegħedlu idu fuqu. Ġesù ħarġu għalih 
waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħajh f’widnejh u messlu lsienu bir-
riq tiegħu. Imbagħad refa’ għajnejh lejn is-sema, tniehed tnehida, u 
qallu: “Effata” jiġifieri ‘Infetaħ’. U minnufih widnejh infetħulu, l-irbit ta’ 
lsienu nħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesù wissiehom biex ma jgħidu lil 
ħadd; iżda aktar ma wissiehom, aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-
għaġeb, bdew jgħidu: “Kollox għamel tajjeb: jagħti s-smigħ lit-torox u l-
kliem lill-imbikkmin!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħames Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                     (3, 22-23) 
 

Wara li Adam u Eva kielu mis-siġra, qal il-Mulej Alla: “Ara issa l-
bniedem sar bħal wieħed minna, jagħraf it-tajjeb u l-ħażin; u issa xi jkun 
jekk imur imidd idejh u jieħu wkoll mis-siġra tal-ħajja, u jiekol, u jibqa’ 
ħaj għal dejjem!” Għalhekk il-Mulej Alla keċċieh ’il barra mill-ġnien tal-
Għeden biex jaħdem l-art li minnha kien ittieħed.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 89 (90) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna                       
 

Minn dejjem ta’ dejjem int, o Alla! 
Għalhekk għallimna ngħoddu jiem ħajjitna, 
sabiex aħna nimxu bil-għaqal. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna                       
 

Dur lejna, Mulej! Kemm se ddum? 
Ħenn għall-qaddejja tiegħek!  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna                       
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma bil-kelma ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                             (8, 1-10) 
 

F’dawk il-jiem, peress li reġgħet inġabret kotra kbira u ma kellhomx 
x’jieklu, Ġesù sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Nitħassarhom lil 
dawn in-nies, għax ġa ilhom miegħi tlett ijiem, u ma għandhom xejn 
x’jieklu. Jekk inħallihom imorru sajmin lejn djarhom, żgur iħosshom 
ħażin fit-triq, għax xi wħud minnhom ġew mill-bogħod.” Id-dixxipli 
tiegħu weġbuh: “F’deżert bħal dan minn fejn jista’ wieħed ixabba’ lil 
dawn in-nies kollha bil-ħobż?” Hu staqsiehom: “Xi kemm għandkom 
ħobż?” Qalulu: “Sebgħa.”  
 

Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bilqiegħda fl-art, ħa s-seba’ 
ħobżiet, radd il-ħajr, qasamhom u tahom lid-dixxipli tiegħu biex 
inewluhom lin-nies, u huma newluhomlhom. U kellhom ukoll xi ftit ħut 
żgħir; berikhom, u ried li jitnewlu dawn ukoll. U kielu u xebgħu; u ġabru 
l-bċejjeċ li kien fadal: sebat iqfief! U kien hemm madwar l-erbat elef 
ruħ! Imbagħad bagħathom. U minnufih tela’ fuq dgħajsa flimkien mad-
dixxipli tiegħu u mar lejn l-inħawi ta’ Dalmanuta. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Sitt Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                      (4, 2b-5a) 
 

Adam u Eva kellhom żewġt itfal. Abel kien ragħaj u Kajjin jaħdem l-
għelieqi. Ġara wara xi żmien li Kajjin għamel offerta mill-frott tal-art 
lill-Mulej; u Abel offra wkoll hu mill-ħrief tal-merħla tiegħu. U l-Mulej 
ħares lejn Abel u l-offerta tiegħu. Imma lejn Kajjin u lejn l-offerta tiegħu 
ma ħarisx. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 49 (50) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej irid radd il-ħajr 
 

Il-Mulej Alla, tkellem, 
u sejjaħ l-art minn fejn titla’ x-xemx sa fejn tinżel: 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej irid radd il-ħajr 
 

“Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi, 
u tixħet kliemi wara dahrek?” 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej irid radd il-ħajr 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (8, 11-13) 
 

F’dak iż-żmien, ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma’ Ġesù; u, biex 
iġarrbuh, talbuh sinjal mis-sema. Hu tniehed tnehida fih innifsu u qal: 
“Għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom, ebda sinjal ma 
jingħatalu dan in-nisel.” U telaqhom, reġa' tela' fuq id-dgħajsa u mar ix-
xatt l-ieħor. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Sitt Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                  (7, 1.4-5.10) 
 

Il-Mulej qal lil Noè: “Idħol int, u darek kollha fl-arka, għax jiena lilek 
sibt ġust fost in-nies ta’ dan iż-żmien. Għax minn hawn u sebat ijiem 
oħra se nibgħat xita fuq l-art għal erbgħin jum u erbgħin lejl, u neqred 
mill-wiċċ kollu tal-art dak kollu li ħlaqt.” U Noè għamel skont ma 
ordnalu l-Mulej. U malli għaddew is-sebat ijiem beda nieżel l-ilma tad-
dilluvju fuq l-art. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 28 (29) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iberikna bis-sliem 
 

Agħtu lill-Mulej il-glorja ta’ ismu, 
qimu l-Mulej fil-post imqaddes tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iberikna bis-sliem 
 

Leħen il-Mulej bil-qawwa u bil-glorja. 
Isaltan il-Mulej għal dejjem. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iberikna bis-sliem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares il-kelma tiegħi,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (8, 14-21) 
 

F’dak iż-żmien, id-dixxipli nsew jieħdu l-ħobż, u ma kellhomx ħlief ħobża 
waħda magħhom fid-dgħajsa. Ġesù wissiehom u qalilhom: “Iftħu 
għajnejkom, oqogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' 
Erodi!” Huma bdew jgħidu bejniethom: “Dan għax m'għandniex ħobż.” 
Ġesù induna u qalilhom: “X'intom tgħidu bejnietkom li ma għandkomx 
ħobż. Għadkom ma ntbaħtux u ma fhimtux? X'ebusija ta' ras għandkom? 
Għandkom għajnejn u ma tarawx? Għandkom widnejn u ma tisimgħux? 
Ma tiftakrux meta qassamt il-ħames ħobżiet bejn il-ħamest elef ruħ, 
kemm-il qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjeċ li kien fadal?” Qalulu: “Tnax.” 
“Meta qassamt is-seba' ħobżiet bejn l-erbat elef ruħ, kemm-il qoffa 
ġbartu bil-bċejjeċ li kien fadal?” Qalulu: “Sebgħa.” “U għadkom ma 
fhimtux?” qalilhom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Sitt Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                   (8, 6.10-12) 
 

Wara erbgħin jum, Noè fetaħ it-tieqa tal-arka li kien għamel. U stenna 
sebat ijiem oħra u reġa’ bagħat il-ħamiema mill-arka. U l-ħamiema 
reġgħet lura fil-għaxija b’werqa friska taż-żebbuġ f’munqarha. U Noè 
induna li l-ilmijiet kienu naqsu minn fuq wiċċ l-art. U stenna sebat ijiem 
oħra, u bagħat il-ħamiema, u din ma reġgħetx lura iżjed għandu.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 115 (116) 

Inwieġbu flimkien: Lilek, Mulej, ngħidu grazzi 
 

Xi rrodd lill-Mulej  
għall-ġid kollu li għamel miegħi? 
 

Inwieġbu flimkien: Lilek, Mulej, ngħidu grazzi 
 

Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, 
quddiem il-poplu tiegħu kollu. 
 

Inwieġbu flimkien: Lilek, Mulej, ngħidu grazzi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla jagħtina d-dawl biex nagħrfu x’inhi t-tama tagħna. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (8, 22-26) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli waslu Betsajda, u ħadulu quddiemu 
raġel agħma u talbuh imissu. Qabad l-agħma minn idu u ħadu barra mir-
raħal, beżaqlu f’għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsieh: “Qiegħed tara 
xi ħaġa?” Dak ħares ’il fuq u qal: “Qiegħed nara n-nies, imma qiegħed 
narahom donnhom siġar mexjin.” Imbagħad raġa’ qegħedlu jdejh fuq 
għajnejh, u beda jara ċar; u kien imfejjaq, hekk li sar jara kollox tajjeb 
mill-bogħod ukoll. Bagħtu lura lejn daru, u qallu: “Qis li ma tgħid xejn 
meta tmur ir-raħal.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Sitt Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                     (9, 12-13) 
 

Alla kellem lil Noè u lil uliedu miegħu u qalilhom: “Dan ikun is-sinjal tal-
patt li jien qiegħed nagħmel bejni u bejnkom, u bejn kull ħliqa ħajja li 
hemm magħkom, għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fis-sħab, u jkun 
sinjal tal-patt bejni u bejn l-art.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 101 (102) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iħarisna 
 

Il-poplu ġdid għad ifaħħar lill-Mulej: 
“Il-Mulej iħares ’l isfel mill-għoli, 
u jittawwal mis-sema lejn l-art. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iħarisna 
 

Hu jisma’ l-krib tal-ilsiera, 
biex jeħles lil dawk li qed ibatu.”  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iħarisna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-kliem tiegħek huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ 
dejjem. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (8, 27-33) 
 

F’dak iż-żmien, telaq Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' 
Ċesarija ta' Filippu. Huma u mexjin, lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-
mistoqsija: “Min jgħidu n-nies li jien?” Weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-
Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, wieħed mill-profeti.” “Imma intom,” 
staqsiehom, “intom min tgħidu li jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-
Messija.” Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu. 
 

(U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, 
ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u 
wara tlitt ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u 
beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu, u ċanfar lil Pietru 
u qallu: “Itlaq minn quddiemi, ja xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ 
ta' Alla, imma f'dawk tal-bnedmin!”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Sitt Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                      (11, 5-9a) 
 

Il-Mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-
Mulej qal: “Arahom, poplu wieħed u lsien wieħed għalihom ilkoll. U dan 
għadu l-bidu ta’ xogħolhom; issa kulma jiġihom f’rashom xejn ma 
jaqtgħalhom qalbhom! Ejja, ħa ninżlu u nħabblu lsienhom, ħalli ma 
jifhmux ilsien xulxin.” U l-Mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-
art kollha u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħulha Babel. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 32 (33) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
 

Imbierek il-poplu li l-Mulej hu Alla tiegħu, 
il-poplu li hu għażel b’wirtu. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
 

Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej, 
u jara l-bnedmin kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Sejjaħtilkom ħbieb, għax kull ma smajt mingħand Missieri jiena 
għidtulkom. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (8, 34-9, 1) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u 
qalilhom: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' 
salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min 
jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u ta' l-Evanġelju, isalvaha. Għax 
x'jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Xi 
prezz jista' jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu?” 
 

(Għax jekk xi ħadd, minn dan in-nisel żieni u midneb tal-lum, għad jistħi 
minni u minn kliemi, Bin il-bniedem ukoll għad jistħi minnu meta jiġi fil-
glorja ta’ Missieru flimkien mal-anġli mqaddsa.” Qalilhom ukoll: “Tassew 
ngħidilkom, li hawn xi wħud minnkom li qegħdin hawn, li żgur ma 
jġarrbux il-mewt qabel ma jaraw il-wasla tas-Saltna ta’ Alla, mogħnija 
bil-qawwa.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Sitt Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra lil-Lhud                                                        (11, 1.6) 
 

Ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, hija l-prova 
tal-ħwejjeġ li ma narawx. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed 
jogħġob lil Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla hemm bżonn jemmen li 
Alla jeżisti u li hu jagħti l-ħlas xieraq lil dawk li jfittxuh.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 144 (145) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek ismek Mulej 
 

Kuljum irrid inbierkek, u nfaħħar ismek għal dejjem. 
Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna, 
bla tarf il-kobor tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek ismek Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Imbierek ismek Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu!’ 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                             (9, 2-13) 
 

Sitt jiem wara Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom 
weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Lbiesu sar abjad u 
jgħammex b'dija ta' l-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ 
bojod daqshekk. U dehrilhom Elija ma' Mosè, jitkellmu ma' Ġesù. Qabad Pietru 
u qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, 
waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija.” Dan qalu għax ma kienx 
jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Mbagħad ġiet sħaba u 
għattiethom, u minn ġos-sħaba nstama' leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, 
isimgħu lilu.” Minnufih taw ħarsa madwarhom, u ma raw lil ħadd iżjed 
magħhom ħlief lil Ġesù waħdu. 
 

(Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, tahom ordni biex ma jitkellmu ma’ ħadd 
fuq li kienu raw, qabel ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma 
żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x’kien ifisser tqum mill-
imwiet. Staqsewh u qalulu: “Għaliex jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi 
Elija?” Weġibhom: “Tassew, l-ewwel għandu jiġi Elija, u jerġa’ jqiegħed kollox 
f’postu. Mela kif inhu miktub fuq Bin il-bniedem li għandu jbati ħafna u jkun 
imżeblaħ? Imma ngħidilkom li Elija ġa ġie, u huma ġiebu rwieħhom miegħu kif 
għoġobhom, bħalma hemm miktub fuqu.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                            (1, 1.9-10) 
 

L-għerf kollu ġej mill-Mulej, u qiegħed miegħu għal dejjem. Il-Mulej 
innifsu ħalaq l-għerf, rah u qiesu, u xerrdu fuq dak kollu li għamel. 
Qiegħdu ma’ kull bniedem skont id-don tiegħu, u qassmu lil dawk li 
jħobbuh. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 92 (93) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isaltan                                          
 

Il-Mulej isaltan, il-kobor libes; 
il-Mulej liebes il-qawwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isaltan        
 

Iżomm sħiħa d-dinja, qatt ma tiċċaqlaq. 
It-tron tiegħek fis-sod qiegħed; 
minn dejjem ta’ dejjem int. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isaltan        
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (9, 14-20a.25-29) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù, Pietru, Ġakbu u Ġwanni, niżlu minn fuq il-muntanja u 
ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra, rawhom b’kotra kbira ta’ nies madwarhom, u xi 
kittieba jitlewmu magħhom. In-nies, kif rawh, ilkoll stagħġbu ħafna u ġrew 
lejh biex isellmulu. U hu staqsiehom: “Fuqiex qegħdin titlewmu magħhom?” U 
wieħed mill-kotra qallu: “Mgħallem, ġibtlek lil ibni għax għandu spirtu 
mbikkem. U kull fejn jaħkmu jsabbtu mal-art u hu joħroġ ir-ragħwa minn 
ħalqu, jgħażżeż snienu u jibbies. Għedt lid-dixxipli tiegħek biex ikeċċuh 
minnu, u ma kellhomx ħila.” Qalilhom Ġesù: “Ja nies bla fidi! Kemm se ndum 
magħkom? Kemm se ndum nissaportikom? Ġibuhuli quddiemi.” U ressquhulu 
quddiemu. 
  

Ġesù, meta ra l-kotra tiżdied, hedded bl-aħrax lill-ispirtu ħażin u qallu: “Ja 
spirtu mbikkem u trux, jiena nordnalek: oħroġ minnu, u la terġax tidħol fih, 
qatt iżjed.” U filwaqt li qabad jixher u jħabbtu ħafna, ħareġ minnu, u t-tifel 
inxteħet għal mejjet, hekk li l-kotra tan-nies bdiet tgħid: “Miet.” Imma Ġesù 
qabdu minn idu u qajmu, u hu waqaf fuq saqajh. 
  

(Meta mbagħad Ġesù raġa’ daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh rasu u 
rashom: “Għaliex ma rnexxilniex inkeċċuh?” Qalilhom: “Spirtu bħal dak, ma 
jista’ jitkeċċa b’xejn ħlief bit-talb.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                           (2, 1-2.7-8) 
 

Ibni, jekk tiġi biex taqdi lill-Mulej, ipprepara ruħek għat-tiġrib. Kun 
sinċier f’qalbek u żomm sħiħ, biex ma titfixkilx fi żmien it-tbatija. Intom 
li tħobbu lill-Mulej, stennew il-ħniena tiegħu, u toħorġux mit-triq it-
tajba. Intom li tħobbu lill-Mulej, afdaw fih, u ma jkollkom il-ħlas 
tagħkom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 36 (37) 

Inwieġbu flimkien: Afda dejjem fil-Mulej 
 

Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb,  
u tgħix b’moħħok mistrieħ. 
 

Inwieġbu flimkien: Afda dejjem fil-Mulej 
 

Qiegħed fil-Mulej il-ferħ tiegħek, 
u jagħtik dak li tixtieq qalbek.  
 

Inwieġbu flimkien: Afda dejjem fil-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Jien niftaħar bis-salib ta’ Ġesù Kristu. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (9, 30-37) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli (għaddew minn nofs il-Galilija, u hu ma 
ried li ħadd ikun jaf, għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: 
“Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun 
maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt.” Iżda huma ma fehmuhx dan il-
kliem, u beżgħu jistaqsuh.) 
  

Waslu Kafarnahum; u meta kienu d-dar staqsiehom: “X’kontu qegħdin 
titħaddtu bejnietkom fit-triq?” Iżda huma baqgħu siekta, għax fit-triq 
kienu qagħdu jitħaddtu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad 
qagħad bilqiegħda, sejjaħ it-Tnax, u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid ikun l-
ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ 
kulħadd.” U ressaq lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f’nofshom, ħaddnu bejn 
dirgħajh u qalilhom: “Kull min jilqa’ wieħed minn dawn iċ-ċkejknin 
minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ mhux lili, imma 
lil dak li bagħatni.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                             (4, 11-14) 
 

L-għerf jgħolli lil uliedu, u jieħu ħsieb lil dawk li jfittxuh. Min iħobbu, 
iħobb il-ħajja, u dawk li jmorru għalih jimtlew bl-hena. Min jieħdu taħt 
idejh jiret il-glorja, u kull fejn imur, ibierku l-Mulej. Dawk li jaqduh, 
iservu lill-Qaddis, u dawk li jħobbuh, iħobbhom il-Mulej. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI               Salm 118 (119) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħtina s-sliem 
 

Hemm is-sliem għal min iħobb il-liġi tiegħek; 
ma hemm ebda tfixkil għalihom. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħtina s-sliem 
 

Inħares il-kmandamenti tiegħek; 
quddiem għajnejk l-imġiba tiegħi kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħtina s-sliem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jien hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (9, 38-40) 
 

F’dak iż-żmien, Ġwanni qal lil Ġesù, “Mgħallem, wieħed raġel, li s-soltu 
ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjaten f'ismek u ridna nżommuh, 
għax hu m'huwiex wieħed minn tagħna.” Imma Ġesù qal: “La 
żżommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u 
mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min m'huwiex 
kontra tagħna, huwa magħna.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                    (5, 1-2.5-6a.7a) 
 

Isserraħx fuq il-ġid li għandek, u tgħidx: “Dan biżżejjed għalija.” Tħallix 
ix-xewqat u saħħtek imexxuk huma, biex timxi wara dak li tixtieq qalbek. 
La sserraħx rasek mill-maħfra, hekk li żżid dnub fuq ieħor. U tgħidx: “Il-
ħniena tiegħu kbira; jaħfirli l-kotra ta’ dnubiet.” Toqgħodx tistenna biex 
iddur lejn il-Mulej, u tħallix minn jum għal ieħor. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 1 

Inwieġbu flimkien: Aħna fil-Mulej nittamaw 
 

Imbierek il-bniedem li ma jagħmilx bħall-ħżiena, 
imma fil-liġi tal-Mulej hu l-ferħ tiegħu, 
lejl u nhar jaħseb fiha. 
 

Inwieġbu flimkien: Aħna fil-Mulej nittamaw 
 

Għax triq it-tajbin il-Mulej jafha; 
imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn.  
 

Inwieġbu flimkien: Aħna fil-Mulej nittamaw 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ilqgħu l-kelma ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                                 (9, 41.50) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Min jagħtikom tazza ilma 
x’tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr 
il-ħlas tiegħu.  
 

(Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun 
jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u 
jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra; 
jaħbatlek aħjar li tidħol b’id waħda fil-ħajja, milli tmur b’idejk it-tnejn fl-
infern, fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek hu għalik okkażjoni ta’ dnub, 
aqtgħu barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’riġel wieħed fil-ħajja, milli tinxteħet 
b’riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hi għalik okkażjoni ta’ dnub, 
aqlagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’għajn waħda fis-Saltna ta’ Alla milli 
tinxteħet b’għajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn 
in-nar ma jintefiex. Għax kulħadd ikun immellaħ bin-nar.)  
 

Tajjeb il-melħ; iżda jekk il-melħ jaqta’, biex terġgħu tagħtuh it-togħma 
tiegħu? Fittxu li jkollkom melħ fikom infuskom u li tgħixu fis-sliem 
bejnietkom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                            (6, 6-8.14) 
 

Ħa jkunu ħafna dawk li jsellmulek, imma wieħed f’elf dawk li jagħtuk 
parir. Meta ssib ħabib, ippruvah, u tgħaġġilx biex tafda fih. Għax hemm 
min hu ħabib meta jaqbillu, u ma ssibux miegħek dakinhar meta jiġi l-
inkwiet. Kenn sod il-ħabib ta’ min jafda fih, u min isib wieħed ikun sab 
teżor. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 118 (119) 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fit-triq it-tajba 
 

Imbierek int, Mulej! 
Għallimni l-kmandamenti tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fit-triq it-tajba 
 

Fehemni biex nobdi l-liġi tiegħek 
u nagħmilha b’qalbi kollha. 
Mexxini fit-triq it-tajba għax fiha nsib il-ferħ. 
 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fit-triq it-tajba 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-kelma tiegħek hi l-verità. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (10, 1-12) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù telaq minn Kafarnahum u mar fl-art tal-Lhudija u ’l 
hemm mill-Ġordan, u n-nies mill-ġdid inġabret madwaru; u hu, kif kienet 
id-drawwa tiegħu, reġa’ qabad jgħallimhom. 
  

(Resqu xi Fariżej lejh, u biex iġarrbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil 
martu. Weġibhom u qal: “X’ordnalkom Mosè?” Qalulu: “Mosè ta l-
permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju, u jibgħatha.” Imbagħad 
weġibhom Ġesù: “Minħabba l-ebusija ta’ qalbkom kitbilkom dan l-ordni. 
Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk 
mela raġel iħalli lil missieru u ’l ommu u jingħaqad ma’ martu, u t-tnejn 
isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. 
Mela dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem.” Xħin daħlu d-
dar id-dixxipli reġgħu staqsewh fuq dan, u hu qalilhom: “Min jitlaq lil 
martu u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta’ adulterju kontra l-ewwel waħda; u 
jekk mara titlaq lil żewġha u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta’ adulterju.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
 



83 
 

Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                            (17, 3.6-8) 
 

Il-Mulej libbes lill-bnedmin b’saħħa tixbah lil tiegħu, u għamilhom skont 
ix-xbiha tiegħu. Tahom ir-raġuni, l-ilsien u l-għajnejn, u wkoll il-widnejn 
u moħħ biex jaħsbu. Tahom is-setgħa li jitgħallmu u jifhmu, u wriehom 
x’inhu t-tajjeb u l-ħażin. Żamm għajnejh fuq qlubhom, biex jurihom l-
għemejjel tal-għaġeb tiegħu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 102 (103) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
 

Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, 
hekk iħenn il-Mulej għal min iħobbu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
 

Għax hu jaf kif aħna magħmulin, 
jiftakar li aħna trab. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-
Sema wrejthom liċ-ċkejknin. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (10, 13-16) 
 

F’dak iż-żmien, ġiebu quddiem Ġesù xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda 
d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajtu magħhom. Ġesù, meta ra hekk, inkorla u 
qalilhom: “Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ 
min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla. Tassew ngħidilkom, li min is-
Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha.” 
Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                      (17, 25-26.29) 
 

Erġa’ lura lejn il-Mulej, u d-dnub ħallih warajk, u warrab dak li jfixklek. 
Dur lura lejn Alla, u warrab mill-ħażen, u obgħod għall-aħħar dak li hu 
ta’ min jistmerru. Kemm hi kbira l-ħniena tal-Mulej, u l-maħfra tiegħu 
għal dawk li jerġgħu lura lejh! 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 31 (32) 

Inwieġbu flimkien: Ifirħu, twajbin, fil-Mulej 
 

Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura, 
li għandu d-dnub tiegħu mistur! 
 

Inwieġbu flimkien: Ifirħu, twajbin, fil-Mulej 
 

“Ngħallmek u nurik it-triq li għandek tieħu; 
inwissik, u nżomm għajnejja fuqek.” 
 

Inwieġbu flimkien: Ifirħu, twajbin, fil-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù sar fqir minħabba fina. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (10, 17-27) 
 

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien se jaqbad it-triq, mar fuqu wieħed jgħaġġel, 
niżel għarkupptejh quddiemu u qallu: “Mgħallem tajjeb, x’għandi nagħmel 
biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?” Ġesù qallu: “Għaliex qiegħed issejjaħli tajjeb? 
Ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la 
tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta’ ħaddieħor; 
weġġaħ lil missierek u ’l ommok.” U dak wieġbu u qallu: “Mgħallem, jiena dan 
kollu ili nħarsu minn żgħożiti.” Imbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta’ mħabba u 
qallu: “Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih lill-fqar, u jkollok 
teżor fis-sema; imbagħad ejja u imxi warajja.” Imma għal dan il-kliem ir-raġel 
qarras wiċċu u telaq b’qalbu sewda, għaliex kellu bosta ġid. 
 

(Ġesù mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: “Kemm hi iebsa 
għall-għonja li jidħlu fis-Saltna ta’ Alla!” Id-dixxipli stagħġbu għal din il-
kelma, imma Ġesù raġa’ qalilhom: “Kemm hi iebsa, uliedi, li wieħed jidħol fis-
Saltna ta’ Alla! Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn ta’ labra milli wieħed għani 
jidħol fis-Saltna ta’ Alla.” Huma stagħġbu wisq aktar, u bdew jgħidu wieħed lil 
ieħor: “Mela min jista’ jsalva?” Ġesù ħares lejhom u qalilhom: “Għall-bnedmin 
dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva; għax għal Alla kollox jista’ jkun.”) 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                             (35, 8-10) 
 

Kull għotja tiegħek agħtiha bil-ferħ, u agħti l-għexur tiegħek bil-qalb. 
Agħti lil Alla skont ma tak hu, b’qalb kbira skont ma ssib f’idejk. Għax il-
Mulej irodd lura, u jħallsek seba’ darbiet aktar. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 49 (50) 

Inwieġbu flimkien: Min jimxi sewwa, isalva 
 

“Agħti lil Alla sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, 
u rodd lill-Għoli l-wegħdiet tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Min jimxi sewwa, isalva 

 

Min jagħti sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, dan ifaħħarni; 
lil min jimxi bis-sewwa, insalvah.” 
 

Inwieġbu flimkien: Min jimxi sewwa, isalva 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-
Sema wrejthom liċ-ċkejknin. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (10, 28-31) 
 

F’dak iż-żmien, qabeż Pietru u qal lil Ġesù: “Tajjeb! Aħna ħallejna kollox 
u ġejna warajk.” Qallu Ġesù: “Tassew ngħidilkom, li fost dawk kollha li 
minħabba fija u l-Evanġelju jħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil 
ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma 
hemm ħadd fosthom li minn issa, f’din id-dinja stess, ma jirċevix, għal 
mitt darba iktar, djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi 
flimkien ma’ persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej. U 
ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar, u tal-aħħar jiġu l-ewwel.” 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                      (36, 11.16-17) 
 

Ikollok ħniena, Mulej, mill-poplu li inti Alla tiegħu, minn Iżrael, li int 
għaddejtu bħala ibnek il-kbir. Agħti widen, Mulej, għat-talba tal-
qaddejja tiegħek, skont il-barka ta’ Aron fuq il-poplu tiegħek. U kull min 
hu fuq l-art jagħraf li int il-Mulej, o Alla ta’ dejjem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 78 (79) 

Inwieġbu flimkien: Ħenn għalina, Mulej                                    
 

Tiftakarx fid-dnubiet tagħna; 
fittex ejja u lqagħna bil-ħniena tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħenn għalina, Mulej                                    

 

Għinna, o Alla; 
eħlisna u aħfrilna dnubietna, 
minħabba l-isem tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħenn għalina, Mulej                                    
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù ġie biex jaqdi lill-oħrajn u jagħti ħajtu għalihom. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (10, 42-45) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lid-dixxipli u qalilhom: “Tafu intom, dawk in-
nies, li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom, 
u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-setgħa tagħhom fuqhom. Fostkom ma 
għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej 
tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu joqgħod ilsir ta’ 
kulħadd. Għax hekk ukoll Bin il-bniedem, hu ma ġiex biex ikun moqdi, 
imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.” 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                           (42, 18.20) 
 

Il-Mulej jifli qlub il-bnedmin, u jagħraf it-triqat kollha tagħhom, għax 
Alla l-għoli jagħraf kulma jista’ jingħaraf, u jħares lejn is-sinjali taż-
żmien. Ma jaħrablu l-ebda ħsieb, u lanqas kelma waħda mhi moħbija 
minnu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 32 (33) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu l-ħallieq ta’ kollox                                    
 

Sewwa hi l-kelma tal-Mulej, 
kollox bil-fedeltà huwa għamel. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu l-ħallieq ta’ kollox                                    

 

Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; 
bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu l-ħallieq ta’ kollox    
                                 



92 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
“Jiena d-dawl tad-dinja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (10, 46-52) 
 

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-
dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies, kien hemm wieħed tallab 
agħma, jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan, 
meta sama' li kien Ġesù ta' Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin 
David, ikollok ħniena minni!” Kien hemm ħafna li bdew jgħajjtu miegħu 
biex jiskot imma hu aktar beda jgħajjat: “Bin David, ikollok ħniena 
minni!” Ġesù waqaf u qal: “Sejħulu.” Huma sejjħu l-agħma u qalulu: 
“Agħmel il-qalb! Qum, qiegħed isejjaħlek.” Dak tajjar il-mantar minn 
fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesù. U Ġesù kellmu u qallu: “Xi 
tridni nagħmillek?” “Li nerġa' nara, Rabbuni,” wieġbu l-agħma. “Mur,” 
qallu Ġesù, “il-fidi tiegħek fejjqitek.” U minnufih raġa' beda jara, u baqa' 
miexi warajh fit-triq.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                          (44, 1.9-11) 
 

Infaħħru issa lil nies ta’ ġieħ, u lil missirijietna kollha. Imma hemm uħud 
li nsejnihom, bħallikieku qatt ma għexu. Imma dawn huma nies ta’ 
ħniena, li t-tajjeb li għamlu u jintesiex. Għand uliedhom jibqa’ l-ġid li 
kellhom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI               Salm 149 (150) 

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej                                    
 

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

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej    

 

Ħa jifraħ Israel bil-ħallieq tiegħu, 
u jifirħu uliedu bis-sultan tagħhom! 
 

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej    
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jien għażilt lilkom biex tmorru tagħmlu l-frott,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (11, 15-18) 
 

F’dak iż-żmien, kif Ġesù daħal fit-tempju, qabad ikeċċi l-bejjiegħa u x-
xerrejja li kien hemm fit-tempju, qaleb l-imwejjed tas-sarrafa tal-flus 
u s-siġġijiet ta’ dawk li kienu jbigħu l-ħamiem, u ma ħalla lil ħadd 
mgħobbi b’xi ħaġa jaqsam mit-tempju. U beda jgħallimhom u 
jgħidilhom: “Ma hemmx miktub li d-dar tiegħi tkun tissejjaħ dar it-
talb għall-ġnus kollha? Intom, imma, għamiltuha għar tal-
ħallelin!” Dan wasal f’widnejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u bdew 
jaraw x’jagħmlu biex jeqirduh; għax huma kienu jibżgħu minnu, billi l-
poplu kollu kien mimli bil-għaġeb għat-tagħlim tiegħu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                                 (51, 12-13.17-18) 
 

Irrodd ħajr u nfaħħrek, u nbierek l-isem tal-Mulej. Meta kont għadni 
żagħżugħ, qabel ma bdejt nivvjaġġa, fittixt l-għerf fit-talb tiegħi. Bih 
imxejt ’il quddiem; lil min tani l-għerf glorja nagħtih. Għax għandi 
f’moħħi li nġib ruħi bil-għerf, u sirt ħerqan għat-tajjeb u ma jkollix għax 
nistħi. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 18 (19) 

Inwieġbu flimkien: Il-liġi tal-Mulej tferraħ il-qalb                                    
 

Il-liġi tal-Mulej perfetta u tagħti l-ħajja; 
ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa 
u tgħallem lil min ma jafx. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-liġi tal-Mulej tferraħ il-qalb                                    

 

Iktar għażiża mid-deheb l-aktar fin, 
iktar ħelwa mill-għasel. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-liġi tal-Mulej tferraħ il-qalb                                    
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-kelma ta’ Kristu tkun fikom. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (11, 27-33) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli tiegħu mill-ġdid marru Ġerusalemm. 
Kif kien qiegħed idur fit-tempju, resqu fuqu l-qassisin il-kbar u l-kittieba 
u x-xjuħ u staqsewh: “Int b’liema setgħa qiegħed tagħmlu dan kollu? U 
min tahielek din is-setgħa biex tagħmlu?” Ġesù qalilhom: “Ħa 
nagħmlilkom mistoqsija waħda jien. Weġbuni għaliha, u ngħidilkom 
b’liema setgħa qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta’ Ġwanni 
kienet ħaġa ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? Weġbuni.” Dawk, 
bejnhom u bejn ruħhom, bdew jirraġunaw u jgħidu: “Jekk inweġbuh 
‘Mis-sema’ jgħidilna, ‘Mela għaliex ma emmintuhx?’ Mela ngħidulu ‘Mill-
bnedmin’?” Huma kienu jibżgħu min-nies, għax kulħadd kien iżomm li 
Ġwanni kien tabilħaqq profeta. Għalhekk lil Ġesù weġbuh u qalulu: “Ma 
nafux.” U Ġesù qalilhom: “Mela anqas jien ma ngħidilkom b’liema setgħa 
qiegħed nagħmel dan.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disa’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Tobit                                                                           (1, 3) 
 

Jiena, Tobit, kont nimxi fit-triq tas-sewwa u l-ġustizzja l-jiem kollha ta’ 
ħajti, u kont nagħmel ħafna karità ma’ ħuti u mal-poplu tiegħi, li kienu 
ġew miegħi fl-art tal-Assiri, f’Ninwè. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI               Salm 111 (112) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
 

Imbierek min iħobb lill-Mulej, 
li jobdi l-kmandamenti tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 

 

Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, 
u li jimxi bis-sewwa. 
Għax il-bniedem sewwa qatt ma jitfixkel. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù Kristu ħelisna mid-dnubiet. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                           (12, 1-12) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù beda jkellem lill-qassisin, lill-kittieba u lix-xjuħ tal-poplu 
bil-parabboli: “Kien hemm raġel li ħawwel għalqa bid-dwieli; tella’ ħajt tas-
sejjieħ madwarha, ħaffer magħsar fiha, bnielha torri, u qabbilha lil xi bdiewa. 
U siefer f’art oħra. Meta wasal iż-żmien, bagħat qaddej għand dawk il-bdiewa 
biex jiġborlu mingħandhom is-sehem li kien imiss lilu mill-frott tal-għalqa. 
Iżda huma qabduh, sawtuh, u bagħtuh lura idu f’idu. Raġa’ bagħtilhom qaddej 
ieħor, u lil dan ukoll tawh fuq rasu u ġiebu ruħhom ħażin ħafna miegħu. 
Bagħtilhom ieħor, u lil dan qatluh. Hekk ukoll bosta oħrajn; lil xi wħud 
minnhom sawtuhom, u lil xi oħrajn qatluhom. Kien baqagħlu wieħed ieħor, 
ibnu l-għażiż. Fl-aħħar bagħtilhom lilu. ‘Minn ibni jistħu!’ qal. Iżda dawk il-
bdiewa bdew jgħidu bejniethom: ‘Ara l-werriet! Ejjew noqtluh, u l-wirt tiegħu 
jaqa’ fuqna.’ Qabduh u qatluh, u xeħtuh barra mill-għalqa. X’jagħmel sid l-
għalqa? Jiġi u jeqred il-bdiewa, u l-għalqa jqabbilha lil ħaddieħor. (Anqas din 
l-Iskrittura ma qrajtu: ‘Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka; 
bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan; ħaġa tal-għaġeb f’għajnejna?’” Huma riedu 
kieku jaqbduh taħt idejhom, għax fehmu li dik il-parabbola kien qalha 
għalihom; imma beżgħu min-nies, u għalhekk ħallewh u telqu.) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disa’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Tobit                                                                  (2, 9b-10a) 
 

Dak il-lejl, jien Tobit, imteddejt taħt il-ħajt b’wiċċi mikxuf minħabba s-
sħana. Minn fuq il-ħajt waqa’ xi ħmieġ fuq għajnejja, u ġiebli l-bjada 
fuqhom. U jien mort għand it-tobba biex ifejquni, iżda il-bjada aktar 
kienet tikber, sakemm għamejt għalkollox. U bqajt marid b’għajnejja 
għal erba’ snin.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI               Salm 111 (112) 

Inwieġbu flimkien: It-tama tagħna fil-Mulej 
 

Imbierek min iħobb lill-Mulej, 
li jobdi l-kmandamenti tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: It-tama tagħna fil-Mulej 

 

Xejn ma jibża’ minn aħbar ħażina; 
qalbu qawwija bit-tama tal-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: It-tama tagħna fil-Mulej 



100 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
Alla jurikom x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (12, 13-17) 
 

F’dak iż-żmien, bagħtu għand Ġesù xi Fariżej u Erodjani biex jonsbuh f’xi 
kelma. Ġew u qalulu: “Mgħallem, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa 
u li ma tħabbel rasek b’ħadd, għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares, imma t-
triq ta’ Alla tgħallimha kif tassew hi. Sewwa jew le li wieħed iħallas it-
taxxa lil Ċesari? Għandna jew ma għandniex inħallsuha?” Imma hu 
ntebaħ bil-wiċċ b’ieħor tagħhom, u qalilhom: “Għaliex tridu tinbxuni? 
Newluli dinar ħa narah.” Newlulu dinar, u hu staqsiehom: “Ta’ min huma 
dan il-wiċċ u din il-kitba?” Qalulu: “Ta’ Ċesari.” Qalilhom imbagħad 
Ġesù: “Agħtu lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla.” U 
stagħġbu ħafna bih. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disa’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Tobit                                                                  (3, 16-17a) 
 

F’dak iż-żmien, Alla sema’ it-talba ta’ Tobit u ta’ Sara u bagħat lil Rafel 
biex ifejjaqhom it-tnejn; lil Tobit jeħilsu mill-mard ta’ għajnejh, biex 
bihom jara d-dawl ta’ Alla, u lil Sara, jagħtiha lil Tobija, it-tifel ta’ Tobit, 
bħala l-mara tiegħu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 24 (25) 

Inwieġbu flimkien: Inti tajjeb, Mulej 
 

Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, 
għax int Alla li ssalvani. 
It-triqat tiegħek, Mulej, urini. 
 

Inwieġbu flimkien: Inti tajjeb, Mulej 

 

Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek, 
għax huma minn dejjem, Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Inti tajjeb, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jien hu l-qawmien u l-ħajja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (12, 18-27) 
 

F’dak iż-żmien, (resqu lejn Ġesù xi Sadduċej, li jgħidu li ma hemmx 
qawmien mill-imwiet, u għamlulu din il-mistoqsija: “Mgħallem, Mosè 
ħallielna miktub li, jekk wieħed imutlu ħuh u dan iħalli warajh lil martu 
bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla hu biex inissel ulied għal ħuh. Mela 
jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir iżżewweġ u miet bla ma ħalla tfal. It-
tieni wieħed iżżewweġ l-armla, miet, u anqas hu ma ħalla wlied; hekk 
ukoll it-tielet, u ħadd minnhom is-sebgħa ma ħalla wlied. Fl-aħħar 
mietet il-mara wkoll. Issa fil-qawmien tal-imwiet, meta jqumu lkoll, 
mart min minnhom tkun? Għax is-sebgħa jkunu żżewġuha.”) 
 

Qal Ġesù lis-Sadduċej: “U mhux għalhekk tiżbaljaw intom, għax la tafu l-
Iskrittura u lanqas il-qawwa ta’ Alla! Għax il-bnedmin, meta jqumu mill-
imwiet, la jiżżewġu u lanqas iżewġu, imma jkunu bħall-anġli fis-
smewwiet. Għal dak imbagħad li hu qawmien mill-imwiet, fil-ktieb ta’ 
Mosè, fejn jissemma l-għollieq, ma qrajtux kif Alla qallu: ‘Jiena Alla ta’ 
Abraham, Alla ta’ Iżakk, u Alla ta’ Ġakobb?’ Alla mhux tal-mejtin, iżda 
tal-ħajjin! Sejrin żball għall-aħħar.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disa’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Tobit                                                                         (7, 13) 
 

F’dak iż-żmien, Ragħwel sejjaħ lil bintu Sara, u meta ġiet, ħadilha idha u 
taha lil Tobija, u qallu: “Ħu lil Sara b’martek skont il-liġi u l-ordni li 
hemm miktuba fil-Ktieb ta’ Mosè. Żommha għalik, u ħudha għand 
missierek qawwija u sħiħa. Alla tas-smewwiet iwassalkom bis-sliem.”  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 127 (128) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
 

Imbierek min iħobb lill-Mulej, 
kull min jimxi fit-triqat tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 

 

Mix-xogħol ta’ jdejk inti tiekol; 
imbierek int, u riżq tiegħek tajjeb!  
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù jagħti d-dawl lill-ħajja bl-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                       (12, 28b-34) 
 

F’dak iż-żmien, wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesù u staqsieh: “Liema 
wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel?” Ġesù wieġbu: “L-
ewwel wieħed huwa dan: Isma’ Iżrael; il-Mulej, Alla tagħna, Mulej 
wieħed hu, u int għandek tħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, 
b’ruħek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu 
dan: Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor 
akbar minn dawn.” 
 

(Qallu l-kittieb: “Sewwa qiegħed tgħid, Mgħallem; għandek raġun tgħid 
li wieħed hemm, u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b’qalbek 
kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb lil għajrek 
bħalek innifsek, huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-
sagrifiċċji kollha.” Ġesù, meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu: 
“M’intix ’il bogħod mis-Saltna ta’ Alla.” U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih 
iżjed.) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disa’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Tobit                                                                (11, 13-14a) 
 

F’dak iż-żmien, wara li fieq bid-duwa li ġab ibnu, Tobit inxteħet fuq 
għonq ibnu u qal: “Qiegħed narak, ibni, dawl ta’ għajnejja!” U kompla 
jgħid: “Imbierek Alla! Imbierek l-isem kbir tiegħu! Imberkin l-anġli 
qaddisa tiegħu! Kbir ismu fuqna, u mberkin l-anġli tiegħu għal dejjem ta’ 
dejjem.”  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 145 (146) 

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej 
 

Faħħar, ruħ tiegħi, lill-Mulej. 
Infaħħar lill-Mulej tul ħajti kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej 

 

Il-Mulej li jżomm kelmtu għal dejjem; 
il-Mulej li jiftaħ għajnejn l-għomja; 
il-Mulej li jħobb lil min jgħix sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares il-kelma tiegħi,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (12, 35-37) 
 

F’dak iż-żmien, hu u jgħallem fit-tempju, Ġesù qabad u qal: “Din kif inhi 
li l-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David? David stess, imnebbaħ 
mill-Ispirtu s-Santu, qal: ‘Il-Mulej qal lil Sidi: Oqgħod fuq il-lemin tiegħi, 
sa ma nkun qegħedt l-għedewwa tiegħek taħt riġlejk.’ Jekk David stess 
sejjaħlu Sidu, mela kif inhu ibnu?” U dik il-kotra kbira ta’ nies qagħdet 
tisimgħu bil-qalb kollha. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disa’ Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Tobit                                                                   (12, 15.20) 
 

F’dak iż-żmien, malli għaddiet il-festa tat-tieġ, Tobit qal lil Tobja biex 
iħallas lil Rafel talli kien waslu u vjaġġa miegħu. Imma Rafel sejħilhom 
bil-moħbi u qalilhom: “Jien Rafel, wieħed mis-seba’ anġli, li qegħdin 
quddiem il-maestà tal-Mulej, u nistgħu nersqu lejh. Issa bierku lill-Mulej 
fuq l-art; faħħru lil Alla. Jien tiela’ għand min bagħatni. Iktbu kulma 
ġralkom.” Kif qal hekk għola ’l fuq. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                      (Tobija 13) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek Alla, li jgħix għal dejjem 
 

Imbierek Alla, li jgħix għal dejjem, 
u mbierka s-saltna tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek Alla, li jgħix għal dejjem 

 

Ara x’għamel magħkom! 
Faħħruh b’kemm għandkom ħila, 
u bierku u faħħru lill-Mulej il-ġust. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek Alla, li jgħix għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imberkin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-
Smewwiet. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mark                                         (12, 38-44) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù, (hu u jgħallem lin-nies fit-tempju qalilhom: “Iftħu 
għajnejkom mill-kittieba, li jħobbu jduru mat-toroq bi lbiesi twal, 
jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez, u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet 
ta’ quddiem, u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet; iberbqu ġid ir-romol, u 
mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna 
aktar iebsa.”)  
 

Kien qiegħed biswit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu n-nies fit-teżor. 
Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefgħet 
biċċtejn żgħar, jiġifieri xi ftit ċenteżmi. Hu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u 
qalilhom: “Tassew ngħidilkom, li din l-armla fqira tefgħet iktar minn 
dawk kollha li tefgħu fit-teżor. Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed 
tagħhom, imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet kulma kellha, dak kollu li 
kellha biex tgħix.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Għaxar Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                 (1, 1-2.7) 
 

Pawlu, appostlu ta’ Ġesù Kristu bir-rieda ta’ Alla, u Timotju, ħija, lill-
Knisja ta’ Alla li qiegħda f’Korintu: grazzja lilkom u sliem mingħand Alla 
l-Missier u l-Mulej Ġesù. It-tama tagħna fikom hi dejjem qawwija, għax 
aħna nafu li, kif intom taqsmu magħna t-tbatija tagħna, hekk ukoll 
taqsmu l-faraġ tagħna. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 33 (34) 

Inwieġbu flimkien: Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej 
 

Kull ħin inbierek il-Mulej; infaħħru dejjem. 
Bil-Mulej tiftaħar ruħi; 
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej 

 

Jien fittixt il-Mulej, 
u weġibni, u minn kull biża’ tiegħi ħelisni.  
 

Inwieġbu flimkien: Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ifirħu għax il-ħlas tagħkom kbir fis-smewwiet. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                             (5, 1-12) 
 

F’dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad 
bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad 
jgħallimhom u jgħid: 
“Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet. 
Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu mfarrġa. 
Henjin ta’ qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom b’wirthom l-art. 
Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu 
mxebbgħin. 
Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena. 
Henjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ’l Alla. 
Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla. 
Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom 
hija s-Saltna tas-Smewwiet. 
Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull 
xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u 
thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu 
jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom.” 

 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 



111 
 

L-Għaxar Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                 (1, 21-22) 
 

Ħuti, Alla hu li jwettaq kemm lilkom u kemm lilna fi Kristu, li 
kkonsagrana għalih innifsu; hu li ssiġillana wkoll bis-siġill tiegħu, u tana 
b’rahan l-Ispirtu fi qlubna. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 118 (119) 

Inwieġbu flimkien: Uri d-dawl tiegħek, Mulej 
 

Dur lejja u ħenn għalija, 
kif dejjem tagħmel ma’ min iħobb lil ismek. 
 

Inwieġbu flimkien: Uri d-dawl tiegħek, Mulej 

 

Żomm sħiħ il-mixi tiegħi skont il-wegħda tiegħek, 
u ebda deni ma jaħkem fuqi. 
 

Inwieġbu flimkien: Uri d-dawl tiegħek, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jagħtu 
glorja lill-Missier. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (5, 13-16) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Intom il-melħ tal-art. 
Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb 
għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-
dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. 
Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt is-siegħ, iżda fuq l-imnara, 
u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl 
tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u 
jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

L-Għaxar Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                  (3, 5b-6) 
 

Ħuti, il-ħila tagħna ġejja mingħand Alla, li tana l-grazzja li nkunu 
ministri tal-patt il-ġdid, il-patt mhux tal-ittra imma tal-Ispirtu; għax l-
ittra toqtol, imma l-Ispirtu jagħti l-ħajja. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 98 (99) 

Inwieġbu flimkien: Int qaddis, Mulej 
 

Għollu bit-tifħir lill-Mulej, Alla tagħna, 
inxteħtu quddiemu għax hu qaddis! 
 

Inwieġbu flimkien: Int qaddis, Mulej 

 

Għollu bit-tifħir lill-Mulej, Alla tagħna, 
u nxteħtu quddiem l-għolja mqaddsa tiegħu; 
għax qaddis hu l-Mulej, Alla tagħna!  
 

Inwieġbu flimkien: Int qaddis, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 

It-triqat tiegħek għallimni, Mulej, u mexxini fis-sewwa tiegħek. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (5, 17-19) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ 
l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex 
inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom, li sa ma jkunu 
għaddew is-sema u l-art anqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mil-Liġi 
ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn 
wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex 
jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna tas-Smewwiet. Imma 
min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tas-
Smewwiet.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Għaxar Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                    (4, 5-6) 
 

Ħuti, aħna lil Ġesù qegħdin inxandru, u mhux lilna nfusna; aħna 
m’aħniex ħlief qaddejja tagħkom minħabba f’Ġesù. Dan Alla li qal: “Ħa 
jiddi d-dawl mid-dlam,” dak hu li idda fi qlubna biex jagħtina d-dawl u 
naraw il-glorja ta’ Alla, li tiddi f’wiċċ Ġesù. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 84 (85) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħtina s-sliem 
 

Ħa nisma’ xi jgħid Alla; 
il-Mulej is-sliem ixandar. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħtina s-sliem 

 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħtina s-sliem 
 
 



116 
 

Hallelujah. Hallelujah. 

Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ħobbu intom lil xulxin. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                      (5, 20.23-24) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ngħidilkom li, jekk il-ħajja 
tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma 
tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet. Mela jekk tkun qiegħed ittalla’ l-offerta 
tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, 
ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa 
ma’ ħuk, u mbagħad ejja talla’ l-offerta tiegħek.”  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Għaxar Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                 (4, 13-14) 
 

Ħuti, billi aħna għandna l-istess spirtu ta’ fidi li fuqu hemm miktub: 
‘Emmint, u għalhekk tkellimt’ aħna wkoll emminna, u għalhekk tkellimna; 
għax nafu li dak li qajjem lill-Mulej Ġesù, lilna wkoll għad iqajjimna 
flimkien ma’ Ġesù u jressaqna quddiemu flimkien magħkom.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 115 (116) 

Inwieġbu flimkien: Grazzi Mulej 
 

Lilek noffri sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, 
u isem il-Mulej insejjaħ. 
 

Inwieġbu flimkien: Grazzi Mulej 

 

Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, 
quddiem il-poplu tiegħu kollu.  
 

Inwieġbu flimkien: Grazzi Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (5, 25-26) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Lil min ikun se jtellgħek il-
qorti ħudu bil-kelma t-tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu 
fit-triq, li ma jmurx jagħtik f’idejn l-imħallef, u l-imħallef f’idejn l-
għassies, u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew 
ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar tliet ħabbiet!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Għaxar Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                               (5, 17-19a) 
 

Ħuti, meta wieħed jingħaqad ma’ Kristu, isir ħolqien ġdid; il-qadim 
għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu nnifsu 
permezz ta’ Kristu u tana l-ministeru ta’ din il-ħbiberija tal-bnedmin ma’ 
Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta’ Kristu, bla 
ma qagħad iżomm il-kont ta’ dnubiethom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 102 (103) 

Inwieġbu flimkien: Ħanin u twajjeb il-Mulej 
 

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej! 
B’qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu.  
U la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħanin u twajjeb il-Mulej 

 

Ħanin u twajjeb il-Mulej, 
idum ma jirrabja u kollu mogħdrija. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħanin u twajjeb il-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 

O Alla, għinni nħobb u nobdi l-kmandamenti tiegħek. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (5, 33-37) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu wkoll x’intqal lin-
nies ta’ dari: ‘Tonqosx mill-wegħda li ħlift imma rodd lill-Mulej il-
wegħdiet li ħliftlu.’ Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, u la bis-
sema, għax hu t-tron ta’ Alla, u la bl-art, għax fuqha jserraħ riġlejh, u 
lanqas b’Ġerusalemm, għaliex hija l-Belt tas-Sultan il-kbir. U lanqas 
b’rasek ma għandek taħlef, għaliex inti anqas biss xagħra waħda ma 
għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħa jkun id-diskors 
tagħkom: ‘Iva, iva; le, le’; kulma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-Ħażin.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Il-Ħdax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                    (6, 1-2) 
 

Ħuti, ladarba qegħdin naħdmu flimkien ma’ Alla, aħna mela nħeġġukom 
biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid: “Fiż-żmien 
it-tajjeb smajtek, f’jum is-salvazzjoni għentek.” Araw, issa hu ż-żmien 
it-tajjeb; araw, issa hu jum is-salvazzjoni!  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 97 (98) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida, 
għax għamel ħwejjeġ kbar. 
Ftakar fit-tieba tiegħu mal-poplu ta’ Iżrael.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana 

 

Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, 
infexxu fil-hena, ifirħu u għannu! 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (5, 38-42) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù 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 mingħandek.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħdax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                    (8, 7-8) 
 

Ħuti, bħalma intom sinjuri fil-fidi u fil-kelma, fl-għerf u fil-ħeġġa, fl-
imħabba li aħna kabbarna f’qalbkom, hekk għandkom tkunu sinjuri wkoll 
f’din il-ħidma ta’ ħniena. M’iniex nordnalkom; iżda permezz tal-ħerqa li 
wera ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera l-imħabba tagħkom.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 145 (146) 

Inwieġbu flimkien: Faħħar, ruħ tiegħi, lill-Mulej 
 

Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha; 
ngħanni lil Alla tiegħi kemm indum ħaj. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħar, ruħ tiegħi, lill-Mulej 

 

Imbierek min isib l-għajnuna tiegħu f’Alla, 
min għandu t-tama fil-Mulej, Alla tiegħu, 
li għamel is-sema, l-art u l-baħar. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħar, ruħ tiegħi, lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Ħobbu lil xulxin kif ħabbejt lilkom jien.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (5, 43-48) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu x’intqal: ‘Ħobb lil 
għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-
għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex 
tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax hu jtella’ x-xemx 
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-pubblikani 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 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħdax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                    (9, 6-7) 
 

Ħuti, jien dan ngħid: min jiżra’ ftit, jaħsad ftit; u min jiżra’ ħafna, jaħsad 
ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu hu minn rajh, mhux 
fuq il-qalb jew bilfors; għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 111 (112) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
 

Imbierek il-bniedem li jħobb lill-Mulej, 
li jitgħaxxaq bil-kmandamenti tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 

 

Dawl fid-dlam jidher għat-tajbin; 
twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Jekk xi ħadd iħobbni, iħares il-kelma tiegħi.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                     (6, 1-6.16-18) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma 
tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru quddiemhom, għax inkella ma jkollkomx 
ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità, tmurx 
iddoqq it-trombi quddiemek, kif jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor fis-sinagogi u fit-
triqat, biex in-nies tfaħħarhom. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. 
Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m’għandhiex tkun taf x’inhi 
tagħmel il-leminija, biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħbi, u Missierek, li jara 
dak li hu moħbi, iroddlok hu. 
  

(U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta’ wiċċ b’ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu 
jitolbu bilwieqfa fis-sinagogi u f’salib it-toroq, biex jidhru quddiem in-nies. 
Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta titlob, idħol fil-
kamra tiegħek ta’ ġewwa, agħlaq il-bieb warajk, u itlob lil Missierek li hu fil-
moħbi; u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu. 
  

Meta ssumu, tqarrsux wiċċkom, bħalma jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor, għax 
dawn ikerrhu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew, 
ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tkun sajjem, idlek xagħrek 
u aħsel wiċċek, biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem 
Missierek li hu fil-moħbi; u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħdax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                  (11, 5-6)   
 

Ħuti, naħseb li jien m’iniex inqas minn dawn l-appostli kbar. Jekk jien 
ma ninqalax fil-kliem, ninqala’ fl-għerf; dan aħna wrejnihulkom bid-
dieher b’kull mod u quddiem kulħadd. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 110 (111) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 
 

Irrodd ħajr lill-Mulej b’qalbi kollha, 
fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 

 

Kollu ġmiel u kobor  
dak li għamel il-Mulej; 
twajjeb u ħanin il-Mulej.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Iċivejtu l-Ispirtu li jagħmilkom it-tfal ta’ Alla.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                             (6, 7-15) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Intom u titolbu toqogħdux 
tlabalbu bħall-pagani; dawn mingħalihom li, iktar ma jgħidu, iktar 
jinstemgħu. Tkunux bħalhom, għax Missierkom jaf x’teħtieġu, qabel ma 
titolbuh intom. Mela itolbu hekk: 
Missierna, li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, 
tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art. 
Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum. 
Aħfrilna dnubietna, 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. 
U la ddaħħalniex fit-tiġrib, 
iżda eħlisna mid-deni. 
  

Għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, Missierkom li hu 
fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lill-
bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas Missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet 
tagħkom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħdax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                               (11, 29-30) 
 

Ħuti, jien ukoll tħabatt u batejt. Min hu marid u m’iniex marid miegħu 
jien? Min hu dak li jsib min ifixklu, u jien ma nħossnix imbaqbaq? Jekk 
għandi niftaħar, niftaħar b’dak li hu dgħajjef fija. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 33 (34) 

Inwieġbu flimkien Il-Mulej jeħles lill-bniedem sewwa 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jeħles lill-bniedem sewwa 
 

Jien fittixt il-Mulej, u weġibni, 
minn kull biża’ tiegħi ħelisni.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jeħles lill-bniedem sewwa 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (6, 19-23) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tgeddsux għalikom teżori 
f’din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u fejn il-ħallelin 
jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmgħu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma 
jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid, u fejn ma hemmx ħallelin 
jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek 
ukoll. Il-musbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Jekk mela għajnek hija safja, 
ġismek kollu jkun imdawwal. Iżda jekk għajnek hi marida, ġismek kollu 
jkun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar id-
dlam!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Ħdax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                 (12, 2-5a) 
 

Ħuti, naf wieħed, jemmen fi Kristu, li erbatax-il sena ilu kien meħud sat-
tielet sema. U naf li dan il-bniedem kien meħud fil-ġenna u sema’ 
ħwejjeġ li ma jitfissrux bil-kliem u li ebda bniedem ma jista’ jgħidhom. 
B’dan niftaħar jien!  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 33 (34) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb 
 

Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej; 
imbierek il-bniedem li jistkenn fih.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb 
 

Ħobbu lill-Mulej, qaddisin tiegħu; 
xejn ma jonqsu min iħobbu. 
Min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Ġesù sar bniedem għalina biex isalvana. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (6, 24-34) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien; 
għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u 
jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. Għalhekk ngħidilkom: 
tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’tixorbu, anqas għal 
ġisimkom x’se tilbsu. Jaqaw il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel, u l-ġisem aqwa mill-
ilbies? Ħarsu lejn l-għasafar tas-sema; la jiżirgħu u lanqas jaħsdu u lanqas 
igeddsu fl-imħażen, u madankollu Missierkom li hu fis-smewwiet jitmagħhom! 
Intom ma tiswewx aktar minnhom? U min minnkom, bl-inkwiet kollu tiegħu, se 
jseħħlu jtawwal għomru mqar b’jum wieħed biss?  
 

(U għall-ilbies għalfejn tinkwetaw ruħkom? Ħarsu lejn il-ġilji tal-għelieqi, kif 
jikbru! U la jitħabtu u lanqas jinsġu. Madankollu, ngħidilkom, anqas Salamun, fil-
glorja kollha tiegħu, ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibbes 
hekk imqar ħaxixa selvaġġa li llum hawn u għada tinxteħet fil-forn, kemm aktar 
lilkom, nies ta’ fidi ċkejkna? Għalhekk toqogħdux tinkwetaw ruħkom u tgħidu: 
‘X’se nieklu? X’se nixorbu? X’se nilbsu?’ Dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom 
il-pagani. Imma Missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtiġuh.)  
 

Mela fittxu l-ewwel is-Saltna u l-ġustizzja ta’ Alla, u dan kollu jingħatalkom 
ukoll. Mela toqogħdux tħabblu raskom għall-għada, għax il-jum ta’ għada 
jħabbel rasu hu għalih innifsu. Biżżejjed hu għall-jum it-taħbit tal-ġurnata.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 



133 
 

It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                                (12, 1-2.4) 
 

F’dak iż-żmien, il-Mulej qal lil Abram: “Qum u itlaq minn art twelidek, u 
minn dar missierek, lejn l-art li jien nurik. U jien nagħmlek ġens kbir, 
inbierkek u nkabbarlek ismek, u int tkun barka. U jitbierku bik it-tribujiet 
kollha tal-art.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 32 (33) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
 

Imbierek il-poplu li l-Mulej hu Alla tiegħu. 
Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej, 
u jara l-bnedmin kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
 

Ħa tkun, Mulej, it-tieba tiegħek fuqna, 
kif fik hi t-tama tagħna.  
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                               (7, 1-5) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tiġġudikawx, biex ma 
tkunux iġġudikati; għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom, tkunu 
ġġudikati; u bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom. Xi trid tħares 
lejn it-tibna li hemm f’għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek 
f’għajnek int? Jew kif tmur tgħid lil ħuk: ‘Ħa nneħħilek it-tibna minn 
għajnek,’ meta inti stess f’għajnek għandek travu? Ja wiċċ b’ieħor, 
neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int, ħalli mbagħad tara 
sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                               (13, 14-16) 
 

Il-Mulej kellem lil Abram u qallu: “Erfa’ għajnejk u ħares mill-post fejn 
int qiegħed, lejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar, lejn il-Lvant u l-Punent; 
l-art kollha li qiegħed tara, lilek nagħtiha u lil nislek għal dejjem. U 
nagħmel lil nislek bħat-trab tal-art. Jekk xi ħadd jista’ jgħodd it-trab 
tal-art, lil nislek ukoll ikun jista’ jgħodd.”  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 14 (15) 

Inwieġbu flimkien: Mulej, min joqgħod fid-dar tiegħek? 
 

Min jgħix bla ħtija 
u jagħmel it-tajjeb, 
min jgħid is-sewwa f’qalbu. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, min joqgħod fid-dar tiegħek? 
 

Min ma jagħmilx deni lill-oħrajn, 
u ma jgħajjarx lill-proxxmu. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, min joqgħod fid-dar tiegħek? 
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Hallelujah. Hallelujah. 

“Jien id-dawl tad-dinja,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                        (7, 6.12-14) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tagħtux lill-klieb dak li hu 
qaddis, u tixħtux il-ġawhar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux 
jgħaffġuhom b’saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattgħukom bi 
snienhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, agħmluh 
ukoll intom lilhom; għax din hi l-Liġi u l-Profeti. Għaddu mill-bieb id-
dejjaq. Għax wiesa’ l-bieb u spazjuża t-triq li tieħu għat-telfien, u ħafna 
huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa t-triq 
li tieħu għall-ħajja, u ftit huma li jsibuha!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                                 (15, 5-6a) 
 

Il-Mulej ħareġ lil Abram barra u qallu: “Ħares sewwa lejn is-smewwiet u 
għodd il-kwiekeb, jekk għandek ħila tgħoddhom.” U żied jgħidlu: “Hekk 
għad ikun nislek.” U Abram emmen fil-Mulej. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 104 (105) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu 
 

Faħħru l-Mulej u xandru ismu, 
għarrfu lill-popli dak li għamel il-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu 
 

Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu; 
tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej. 
Fittxu lill-Mulej il-ħin kollu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jiftakar fil-patt tiegħu 
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Hallelujah. Hallelujah. 

“Min jibqa’ fija jagħmel ħafna frott,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (7, 15-20) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iftħu għajnejkom mill-
profeti foloz; għax dawn jiġu għandkom libsin ta’ nagħaġ, u minn ġewwa 
jkunu lpup ħattafa! Mill-frott tagħhom tagħrfuhom. Jaqaw jiġbru 
għeneb mix-xewk, jew tin mill-għollieq? Hekk kull siġra tajba frott tajjeb 
tagħmel, imma s-siġra l-ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma 
tistax tagħmel frott ħażin, anqas siġra ħażina ma tagħmel frott tajjeb. 
Kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħet fin-nar. 
Għalhekk mill-frott tagħhom tagħrfuhom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                              (16, 7-9.11) 
 

F’dak iż-żmien il-qaddejja ta’ Saraj, li kien jisimha Ħagar, ħarbet għax 
kienet qed timxi magħha ħażin. U sabha l-anġlu tal-Mulej ħdejn għajn 
tal-ilma fid-deżert. U qalilha: “Ħagar, qaddejja ta’ Saraj, mnejn ġejja, u 
fejn int sejra?” U hi wieġbet: “Jiena ħrabt minn quddiem Saraj.” U 
qalilha l-anġlu: “Erġa’ lura, u obdi lil Saraj. Arak, inti se jkollok tifel u 
ssemmih Ismagħel. Għax il-Mulej semgħek.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 105 (106) 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej 
 

Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb, 
għax għal dejjem it-tieba tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej 
 

Hieni min jimxi bid-dritt, 
min jagħmel dejjem is-sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 

“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares il-kelma tiegħi,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (7, 21-29) 
 

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!  
 

(F’dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli: “Mulej, Mulej, mhux f’ismek 
ħabbarna aħna, u mhux f’ismek keċċejna x-xjaten u f’ismek għamilna ħafna 
mirakli?” Imbagħad jien ngħidilhom: “Lilkom qatt ma kont nafkom! Warrbu 
minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen!”) 
  

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!” 
  

(Ġara li, meta Ġesù temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistagħġba bit-
tagħlim tiegħu, għax hu kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa, u 
mhux bħall-kittieba tagħhom.) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                             (17, 19b-21) 
 

Alla deher lil Abraham u qallu: “Sara, martek, ikollha tifel u ssemmih 
Iżakk, u jien nagħmel il-patt tiegħi miegħu għal dejjem, u ma’ nislu 
warajh. Dwar Ismagħel, smajtek. Ara, jiena nbierku. Ikun il-missier ta’ 
tnax-il prinċep; u nagħmel minnu ġens kbir. Imma l-patt tiegħi nagħmlu 
ma’ Iżakk, li għad twelled Sara bħal dan iż-żmien sena oħra.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 127 (128) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
 

Imbierek min iħobb lill-Mulej, 
kull min jimxi fit-triqat tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
 

Mix-xogħol ta’ jdejk inti tiekol; 
imbierek int, u riżq tiegħek tajjeb!  
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Ġesù bata għalina minħabba d-dnubiet tagħna. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                               (8, 1-4) 
 

Kif Ġesù niżel minn fuq il-muntanja, folol kbar marru warajh. U resaq 
fuqu wieħed lebbruż, inxteħet quddiemu u qallu: “Mulej, jekk trid, tista’ 
tfejjaqni.” Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: “Irrid; kun imfejjaq!” U 
minnufih ġismu ndaf mil-lebbra. U qallu Ġesù: “Qis li ma tgħid lil ħadd; 
iżda mur uri ruħek lill-qassis u agħmel l-offerta li ordna Mosè, biex hekk 
tagħti xhieda li inti fiqt.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                                 (18, 2-5a) 
 

F’dak iż-żmien, Abraham ħares, u ra tlett irġiel weqfin quddiemu; u malli 
rahom mar jiġri jilqagħhom u nxteħet wiċċu fl-art quddiemhom. U qal: 
“Sidi, jekk jien sibt ħniena f’għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-
qaddej tiegħek. Ħa nġib ftit ilma u aħslu riġlejkom, u strieħu taħt is-
siġra, sakemm inġibilkom x’tieklu, imbagħad tibqgħu sejrin.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                              Luqa 1 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ftakar fina 
 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
u l-ispirtu tiegħi 
jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ftakar fina 
 

Għax Hu għamel miegħi ħwejjeġ kbar; 
qaddis hu l-isem tiegħu.  
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jħobbuh. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ftakar fina 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Ġesù bata għalina minħabba d-dnubiet tagħna. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                             (8, 5-17) 
 

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 infejqu.” Qallu ċ-ċenturjun: “Sinjur, ma jistħoqqlix li tidħol 
taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u l-qaddej tiegħi jfiq. Għax jien 
ukoll bniedem taħt is-setgħa ta’ ħaddieħor, u jien stess għandi suldati taħti; lil 
wieħed ngħidlu, ‘Mur!’ u jmur; lil ieħor ngħidlu, ‘Ejja!’ u jiġi; u lill-ilsir tiegħi 
ngħidlu, ‘Agħmel dan!’ u jagħmlu.” 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. Jiena ngħidilkom li għad jiġu ħafna mil-Lvant u mill-Punent u 
joqogħdu fuq il-mejda ma’ Abraham u ma’ Iżakk u ma’ Ġakobb fis-Saltna tas-
Smewwiet, waqt li dawk li twieldu fis-Saltna jitkeċċew ’il barra fid-dlam; 
hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.” Imbagħad Ġesù qal liċ-
ċenturjun: “Mur, ħa jsirlek kif emmint.” U l-qaddej fieq dak il-ħin stess.  
 

(Ġesù mar fid-dar ta’ Pietru, u ra li omm il-mara ta’ Pietru kienet mixħuta bid-
deni. Messilha idha, u d-deni ħallieha; imbagħad qamet u bdiet isservih. 
Filgħaxija mbagħad ġabulu quddiemu bosta li kienu maħkuma mix-xitan, u bil-
kelma tiegħu keċċa l-ispirti, u fejjaq il-morda kollha. Biex hekk seħħ dak li kien 
ingħad permezz tal-profeta Iżaija, meta qal: “Hu refa’ fuqu d-dgħufija tagħna, u 
tgħabba bil-mard tagħna.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                                (18, 16.19) 
 

Dawk l-irġiel mistiedna ta’ Abraham, qamu minn hemm, u dawru 
wiċċhom lejn Sodoma; u Abraham mar magħhom biex iqabbadhom it-
triq. U l-Mulej qal: “Jien għażilt lil Abraham sabiex iwissi lil uliedu u lil 
daru warajh biex iżommu fit-triq tal-Mulej u jagħmlu s-sewwa, u b’hekk 
il-Mulej iġib fuq Abraham kulma wiegħdu.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 102 (103) 

Inwieġbu flimkien: Ħanin u twajjeb il-Mulej 
 

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej! 
B’qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. 
La tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħanin u twajjeb il-Mulej 
 

Daqskemm huma s-smewwiet ’il fuq mill-art, 
hekk hi kbira t-tjieba tiegħu ma’ dwk li jħobbuh. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħanin u twajjeb il-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Illum iftħu qalbkom u isimgħu leħen il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (8, 18-22) 
 

F’dak iż-żmien, meta ra ruħu mdawwar b’ħafna nies, Ġesù ordna li 
jaqsmu għax-xatt l-ieħor. Imbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u 
qallu: “Mgħallem, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk.” Imma Ġesù 
wieġbu: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, u l-għasafar tas-
sema l-bejtiet; iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu.” Ieħor, 
wieħed mid-dixxipli, qallu: “Mulej, ħallini l-ewwel immur nidfen lil 
missieri.” Ġesù wieġbu: “Imxi warajja, u ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin 
tagħhom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                               (19, 27-29) 
 

Abraham qam filgħodu kmieni u rħielha lejn il-post fejn kien qagħad 
quddiem il-Mulej. U ħares lejn Sodoma u Gomorra, u fuq l-art kollha ta’ 
madwarhom, u ra li kien tiela’ duħħan mill-art, bħad-duħħan ta’ forn. 
Meta Alla qered l-ibliet tal-wita, Alla ftakar f’Abraham u ħareġ lil Lot 
minn nofs il-qerda tal-ibliet li fihom kien jgħammar Lot. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 25 (26) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
 

Tjubitek quddiem għajnejja, Mulej, 
imxejt skont is-sewwa tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
 

Iżda jien nimxi bla ħtija; 
eħlisni int, u ħenn għalija. 
Jien wieqaf; fil-ġemgħat, Mulej, lilek inbierek.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Jien lill-Mulej nistenna. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (8, 23-27) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù tela’ fuq dgħajsa, u d-dixxipli marru warajh. U 
qamet taqliba kbira fuq il-baħar, hekk li l-mewġ beda jgħatti d-dgħajsa; 
iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu, qajmuh u qalulu: “Salvana, 
Mulej! Se nintilfu!” U qalilhom: “Dan il-biża’ kollu għalfejn, ja nies ta’ 
fidi ċkejkna?” Imbagħad qam, ordna lill-irjieħ u lill-baħar, u waqgħet 
kalma kbira. Dawk stagħġbu, u bdew jgħidu: “Dan xi bniedem hu, biex 
sa l-irjieħ u l-baħar jisimgħu minnu?” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 
 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                             (21, 17b-20) 
 

Abraham bagħat lil Ħagar u lil Ismagħel u dawn telqu jiġġerrew fid-
deżert. U l-anġlu ta’ Alla sejjaħ lil Ħagar mis-sema, u qalilha: 
“X’għandek Ħagar? La tibżax. Alla sema’ leħen it-tifel, minn fejn hu 
qiegħed. Qum. Aqbad it-tifel, u agħmel il-qalb, għax jien sa nagħmlu 
ġens kbir.” Imbagħad Alla fetħilha għajnejha u rat bir ilma. U Alla kien 
maż-żagħżugħ, u dan kiber, u kien jgħix fid-deżert, u kien jinqala’ għall-
qaws. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                   Salm 33 (34) 

Inwieġbu flimkien: Isma’ Mulej l-għajta tal-fqajjar 
 

Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu, 
u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. 
 

Inwieġbu flimkien: Isma’ Mulej l-għajta tal-fqajjar 
 

Ħobbu lill-Mulej, qaddisin tiegħu; 
xejn ma jonqsu min iħobbu. 
Min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu.  
 

Inwieġbu flimkien: Isma’ Mulej l-għajta tal-fqajjar 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Il-Missier tana l-ħajja bil-kelma u l-verità. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (8, 28-34) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù wasal ix-xatt l-ieħor, fil-pajjiż tal-Gadarin, u tnejn 
min-nies, maħkumin mix-xitan, ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu 
qliel wisq; ħadd ma kien jista’ jgħaddi bihom minn dik it-triq. U nfexxew 
jgħajtu u jgħidu: “Aħna x’għandna x’naqsmu, Bin Alla? Ġejt hawn biex 
taħqarna qabel iż-żmien?” Mela ftit ’il bogħod minnhom kien hemm 
merħla kbira ta’ ħnieżer tirgħa. U x-xjaten talbu ħafna lil Ġesù u qalulu: 
“Jekk toħroġna, ibgħatna fil-merħla tal-ħnieżer.” “Morru!” qalilhom. 
Imbagħad ħarġu, u daħlu fil-ħnieżer, u l-merħla kollha nxteħtet mill-
għoli tax-xaqliba għal ġol-baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rgħajja ħarbu u 
marru l-belt ixerrdu l-aħbar ta’ kollox u ta’ kulma kien għadda minn 
għala l-imxajtna. U l-belt ħarġet bi ħġarha għal ħdejn Ġesù u kif rawh, 
bdew jitolbuh ħafna biex jibqa’ sejjer ’il barra minn pajjiżhom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                               (22, 11-12) 
 

F’dak iż-żmien, wara li Alla qal lil Abraham biex joffrilu lil Iżakk bħala 
sagrifiċċju, sejjaħ l-anġlu tal-Mulej mis-smewwiet lil Abraham u qallu: 
“Abraham, Abraham!” U dan wieġbu: “Hawn jien!” U qallu l-anġlu: “La 
tmiddx idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara; għax issa naf li inti 
tħobb tassew lil Alla, u kont lest tagħtini lill-ibnek il-waħdieni.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 116 (117) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jismagħni 
 

Inħobb lill-Mulej, għax sema’ t-talba tiegħi; 
għaliex hu tani widen fil-jum li fih sejjaħtlu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jismagħni 
 

Ħanin il-Mulej, u ġust; 
twajjeb hu Alla tagħna. 
Iħares lil min hu dgħajjef. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jismagħni 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta’ Ġesù. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                                (9, 1-8) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù tala’ f’dgħajsa, qasam il-baħar u baqa’ sejjer fil-
belt tiegħu. U ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, mixħut fuq friex. Kif ra l-
fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ: “Agħmel il-qalb, ibni; dnubietek 
maħfura.” Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom: “Dan 
qiegħed jidgħi.” Ġesù għaraf x’kienu qegħdin jaħsbu, u qalilhom: “Imma 
għaliex qegħdin taħsbu ħażin f’qalbkom? Għax 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, aqbad il-friex u mur lejn darek.” Dak qam u telaq lejn daru. In-
nies, meta raw dan, beżgħu u qabdu jfaħħru lil Alla li ta setgħa bħal din 
lill-bnedmin. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                       (24, 63-65a.67a) 
 

Iżakk kien ħareġ jistrieħ fir-raba’ għall-ħabta ta’ filgħaxija, u refa’ 
għajnejh, u ħares, u ra l-iġmla resqin. U Rebekka refgħet għajnejha u rat 
lil Iżakk, u niżlet minn fuq il-ġemel. U qalet lill-qaddej: “Min hu dak ir-
raġel li ġej fir-raba’ jiltaqa’ magħna?” U weġibha l-qaddej: “Dak sidi.” U 
Iżakk ħa lil Rebekka u saret martu u ħabbha. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 105 (106) 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb 
 

Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb, 
għax għal dejjem it-tieba tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb 
 

Min jista’ jsemmi dak kollu li għamel il-Mulej, 
jew isemma’ t-tifħir tiegħu kollu?  
Ftakar fija, Mulej, u fl-imħabba għall-poplu tiegħek.  
 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Ejjew għandi intom li tinsabu għajjenin, u jien nagħtikom il-mistrieħ,” 
jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                             (9, 9-13) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù ra wieħed bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi; 
kien jismu Mattew. “Ejja warajja!” qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara 
li, kif qagħad għandu għall-mejda, ġew bosta pubblikani u midinbin u 
qagħdu madwar il-mejda ma’ Ġesù u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-
Fariżej qalu lid-dixxipli: “Għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin l-
Imgħallem tagħkom?” Hu semagħhom, u qal: “It-tabib ma jeħtiġuhx 
dawk li huma f’saħħithom, iżda l-morda. Mela morru tgħallmu x’jiġifieri 
‘Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju’; għax mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda 
lill-midinbin.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                             (27, 27b-29) 
 

Ġakobb qal lil missieru Iżakk li hu kien Għesaw, ħuh il-kbir, għax Iżakk 
ma tantx kien jara. U Iżakk ta l-barka tiegħu u qal: “Ara, riħet ibni, 
bħar-riħa ta’ għalqa, imbierka mill-Mulej! Jagħtik Alla min-nida tas-
smewwiet, u mill-frott tal-art, kotra ta’ qamħ u nbid. Lilek għad jaqdu l-
ġnus, u quddiemek imilu l-popli. Int tkun l-aqwa fost ħutek, u quddiemek 
imilu wlied ommok. Misħut minn jisħtek, imbierek min ibierkek.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 134 (135) 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej, għax hu tajjeb! 
 

Faħħru lill-Mulej, għax hu tajjeb, 
għannu lil ismu, għax hu sabiħ. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej, għax hu tajjeb! 
 

Għax għażel il-Mulej lil Ġakobb, 
lil Iżrael, biex ikun il-poplu tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej, għax hu tajjeb! 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                       (9, 14-17) 
 

F’dak iż-żmien resqu lejn Ġesù d-dixxipli ta’ Ġwanni u qalulu: “Għaliex 
aħna u l-Fariżej insumu, u d-dixxipli tiegħek ma jsumux?” Qalilhom 
Ġesù: “Huwa l-mistednin tal-għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-
għarus ikun għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-għarus 
jeħduhulhom minn magħhom, u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa’ libsa 
qadima b’biċċa drapp ġdida, għax inkella r-roqgħa ssellet il-libsa, u t-
tiċrita tikber. Anqas ma jqiegħdu l-inbid il-ġdid f’damiġġani qodma tal-
ġild, għax inkella d-damiġġani jinfaqgħu, l-inbid jixtered, u d-damiġġani 
jintilfu. Iżda nbid ġdid jitfgħuh f’damiġġani ġodda, u hekk iżommu t-
tnejn.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                         (28, 12-14a.15) 
 

F’dak iż-żmien, Ġakobb raqad u ħolom, u ra sellum wieqaf fl-art bil-
quċċata tiegħu fis-sema; u beda jara l-anġli telgħin u niżlin miegħu. U 
lemaħ il-Mulej wieqaf ħdejh, u dan qallu: “Jien il-Mulej, Alla ta’ Abraham u 
Alla ta’ Iżakk. L-art li int rieqed fuqha lilek nagħtiha. U jkun nislek bħat-
trab tal-art. Arani, jien miegħek u nħarsek kull fejn tmur, u nerġa’ nġibek 
f’din l-art, għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kulma għedtlek.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                   Salm 90 (91) 

Inwieġbu flimkien: Alla tiegħi, jien fik nittama 
 

Int li tafda lill-Mulej, għidlu: 
“Alla tiegħi, jien fik nittama.” 
 

Inwieġbu flimkien: Alla tiegħi, jien fik nittama 
 

“La tħabbeb miegħi, jien neħilsu. 
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; 
miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu.” 
 

Inwieġbu flimkien: Alla tiegħi, jien fik nittama 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù qered il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (9, 18-26) 
 

F’dak iż-żmien, resaq lejn Ġesù wieħed mill-kapijiet, inxteħet f’riġlejh u 
qallu: “Binti iss’issa għadha kemm mietet. Imma int ejja qiegħed idek 
fuqha u hija tgħix.” Ġesù qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli 
tiegħu. Mela waħda mara, li kienet ilha tnax-il sena sħaħ tbati bit-
tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu t-tarf tal-libsa, 
għax bejnha u bejn ruħha qalet: “Imqar jekk immiss il-libsa tiegħu, 
infiq.” Ġesù dar, lemaħha, u qalilha: “Agħmel il-qalb, binti; il-fidi 
tiegħek fejqitek.” U minn dak il-ħin stess il-mara fieqet. Meta daħal 
għand il-kap, Ġesù ra d-daqqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju 
sħiħ; u qalilhom: “Warrbu, għax it-tifla mhijiex mejta, imma rieqda.” U 
qabdu jiddieħku bih. Iżda hu keċċa n-nies ’il barra, daħal, qabad id it-
tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma’ dak il-pajjiż kollu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                         (32, 29.30b-31) 
 

F’dak iż-żmien, wara li Ġakobb għamel lejl jissara ma’ dan ir-raġel, dan 
qallu: “Ma jkunx aktar jismek Ġakobb, iżda Iżrael, għax int issarajt ma’ 
Alla u mal-bnedmin, u rbaħt!” U bierku hemmhekk. Għalhekk Ġakobb 
sejjaħ dak il-post Penuwel, għax qal: “Rajt lil Alla wiċċ imb wiċċ, u ħajti 
ħelsitha.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 16 (17) 

Inwieġbu flimkien: Jien għad nara lill-Mulej 
 

Ismagħni, Mulej, u ilqa’ l-għajta tiegħi, 
agħti widen għat-talb tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Jien għad nara lill-Mulej 
 

Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; 
ressaq widintek lejja, isma’ kliemi. 
Uri t-tieba tiegħek tal-għaġeb. 
 

Inwieġbu flimkien: Jien għad nara lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jiena r-ragħaj it-tajjeb,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (9, 32-38) 
 

F’dak iż-żmien, (in-nies ġabu quddiem Ġesù wieħed imbikkem maħkum 
mix-xitan. Ġesù keċċa x-xitan, u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies 
stagħġbu, u bdew jgħidu: “Ħaġa bħal din qatt ma dehret 
f’Iżrael!” Imma l-Fariżej qalu: “Dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten 
qiegħed ikeċċi x-xjaten.”) 
 

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 mdejqa u 
mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Il-
ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex 
jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                         (41, 55-56a.57) 
 

F’dak iż-żmien, ġie l-ġuħ fuq l-art kollha tal-Eġittu, u l-poplu beda 
jgħajjat lill-Fargħun għall-ħobż. U l-Fargħun beda jgħid lin-nies kollha 
tal-Eġittu: “Morru għand Ġużeppi, u agħmlu li jgħidilkom.” U kien hemm 
il-ġuħ fuq wiċċ l-art kollha. U kienu jiġu l-Eġittu minn kull pajjiż għand 
Ġużeppi biex jixtru l-qamħ; għax il-ġuħ kien jagħfas fuq kull art. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 32 (33) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida; 
doqqulu bis-sengħa u b’leħen qawwi. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
 

Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jħobbuh, 
fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb magħna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Is-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                             (10, 1-7) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu, u tahom is-
setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom, u jfejqu kull xorta ta’ mard u 
’l kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet tat-tnax-l appostlu huma 
dawn: l-ewwel Xmun, jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, u Ġakbu ta’ Żebedew, 
u ħuh Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-pubblikan, Ġakbu 
ta’ Alfew, u Taddew, Xmun il-Kanani, u Ġuda l-Iskarjota, li mbagħad 
ittradieh. Lil dawn it-tnax Ġesù bagħathom b’dawn l-ordnijiet: 
“Taqbdux triq il-pagani, u tidħlux f’belt tas-Samaritani; imma qabel xejn 
morru fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael. Intom u sejrin, 
xandru u għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                                 (45, 4b-5) 
 

Wara li l-aħwa ta’ Ġużeppi marru l-Eġittu biex jixtru l-qamħ, huma 
resqu lejh u Ġużeppi qalilhom: “Jiena Ġużeppi, ħukom li intom begħtuni 
għall-Eġittu. U issa la tagħlux u la tinkeddux għax begħtuni għal hawn, 
għax biex tibqgħu ħajjin intom Alla bagħatni hawn qabilkom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 104 (105) 

Inwieġbu flimkien: Ftakru f’dak li għamel il-Mulej 
 

Kien bagħat qabilhom raġel, 
lil Ġużeppi, mibjugħ bi lsir.  
 

Inwieġbu flimkien: Ftakru f’dak li għamel il-Mulej 
 

Is-sultan li jaħkem il-popli ħelsu. 
Għamlu sid fuq id-dar tiegħu, 
ħallielu f’idejh ġidu kollu. 
 

Inwieġbu flimkien: Ftakru f’dak li għamel il-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Iż-żmien wasal; indmu u emmnu fl-Evanġelju. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (10, 7-15) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-appostli tiegħu: “Intom u sejrin, xandru u 
għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet. Fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, 
fejqu l-lebbrużi, keċċu x-xjaten. B’xejn ħadtu, b’xejn agħtu. Tfittxux li 
jkollkom flus fuqkom, la tad-deheb, la tal-fidda u lanqas tar-ram; u la 
ħorġa għat-triq, la żewġ ilbiesi, la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem 
ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikunx hemm min 
jixraqlu tmorru għandu, u ibqgħu f’daru sa ma titilqu minn hemm. Meta 
tidħlu f’dar, sellmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixirqilha, ħa jiġi 
fuqha s-sliem tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilhiex, ħa jerġa’ 
lura għandkom is-sliem tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma 
jilqagħkomx u ma jismax minn kliemkom, oħorġu ’l barra minn dik id-dar 
jew belt u farfru t-trab ta’ saqajkom. Tassew, ngħidilkom, li jum il-ħaqq 
ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                               (46, 29-30) 
 

F’dak iż-żmien, Ġużeppi rama l-karru tiegħu u mar jiltaqa’ ma’ Iżrael, 
missieru, f’Gosen. Malli deher quddiemu nxteħet fuq għonqu u baqa’ 
għal ħafna żmien mgħannaq miegħu u jibki. U Iżrael qal lil Ġużeppi: “Ħa 
mmut issa li rajt lil wiċċek, issa li naf li għadek ħaj.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 36 (37) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalva lit-tajbin 
 

Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb; 
għammar fl-art, u tgħix b’moħħok mistrieħ. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalva lit-tajbin 
 

Għax il-Mulej iħobb is-sewwa, 
u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu; 
hu jħarishom għal dejjem. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalva lit-tajbin 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Meta jiġi l-Ispirtu s-Santu, ifakkarkom dak kollu li għidtilkom. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (10, 16-23) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Appostli tiegħu: “Ara, jiena qiegħed 
nibgħatkom bħal nagħaġ qalb l-ilpup. Kunu mela għaqlin bħas-sriep u 
safjin bħall-ħamiem. Oqogħdu attenti mill-bnedmin! Għax għad 
jerħukom f’idejn il-qrati, 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 se titkellmu jew x’se 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 lil 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. Jekk jippersegwitawkom f’belt, aħarbu f’oħra. 
Tassew ngħidilkom, ma tkunux dortu l-bliet kollha ta’ Iżrael sa ma jiġi 
Bin il-bniedem.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi                                                             (50, 18-21a) 
 

F’dak iż-żmien, ġew l-aħwa ta’ Ġużeppi u nxteħtu wiċċhom fl-art u 
qalulu: “Arana, hawn aħna lsiera tiegħek!” U Ġużeppi qalilhom: “La 
tibżgħux, jaqaw jien minflok Alla? Jekk intom ġibtu fuqi d-deni, Alla 
bidlu fil-ġid, biex iżomm ħajja kotra ta’ ġnus, bħalma huma llum. U issa 
la tibżgħux. Jien nagħtikom tieklu, lilkom u lit-tfal tagħkom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 104 (105) 

Inwieġbu flimkien: Agħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla 
 

Faħħru l-Mulej u xandru ismu, 
għarrfu lill-popli dak kollu li għamel. 
 

Inwieġbu flimkien: Agħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla 
 

Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu; 
tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej. 
Fittxu lil wiċċu l-ħin kollu. 
 

Inwieġbu flimkien: Agħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imberkin dawk li jweġġgħuhom għax iħobbu lil Ġesù. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (10, 24-33) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Appostli tiegħu: “Ma hemmx dixxiplu aqwa mill-
imgħallem, anqas ilsir aqwa minn sidu. Biżżejjed għad-dixxiplu jekk joħroġ 
jixbah lill-imgħallem tiegħu u l-ilsir lil sidu. Jekk lil sid id-dar tawh il-laqam ta’ 
Begħelżebul, kemm aktar lin-nies ta’ daru! Għalhekk la tibżgħux minnhom. 
Għax xejn ma hu mgħotti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx 
magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam għiduh fid-dawl, u dak li ngħidilkom 
f’widnejkom xandruh minn fuq il-bjut.  
 

(U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ; imma 
aktar ibżgħu minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-
infern.Żewġ għasafar tal-bejt mhux b’ħabba jinbiegħu? U b’danakollu anqas 
wieħed minnhom ma jaqa’ fl-art mingħajr ir-rieda ta’ missierkom. Intom 
imbagħad sax-xagħar ta’ raskom kollu hu magħdud. Mela xejn la tibżgħu; 
intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt! Kull min jistqarr quddiem il-
bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqarr li jiena miegħu quddiem Missieri li hu 
fis-smewwiet. Iżda min jiċħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niċħad lilu 
quddiem Missieri li hu fis-smewwiet.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 


