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Id-Disgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                           (4, 20-21) 
 

Għeżież, quddiem il-wegħda ta’ Alla, Abraham ma qagħadx itella’ u 
jniżżel jekk jemminx jew le, imma ssaħħaħ fil-fidi, filwaqt li ta glorja lil 
Alla u emmen bis-sħiħ li min kien għamillu l-wegħda kien qawwi 
biżżejjed biex iżomm kelmtu.  
 

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

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej 
 

Il-Mulej se jsalvana, 
bħalma wiegħed permezz tal-profeti tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej 
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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 Luqa                                         (12, 13-21) 
 
(F’dak iż-żmien, xi ħadd mill-folla qal lil Ġesù: “Mgħallem, għid lil ħija 
jaqsam il-wirt miegħi.” Wieġbu Ġesù: “Ħabib, min qegħedni mħallef 
fuqkom, jew qabbadni nqassmilkom il-ġid bejnietkom?” Imbagħad qal 
lin-nies: “Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull regħba, għax 
imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li 
jkollu.”) 
  

[F’dak iż-żmien] U qalilhom parabbola: “Wieħed raġel għani ġabar kotra 
ta’ frott mir-raba’ tiegħu. U beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu, ‘X’se 
nagħmel? Għax dan il-frott kollu ma għandix fejn naħżnu!’ Qal, ‘Ara 
x’nagħmel, inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar, u naħżen 
fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid lili nnifsi: Ruħi, 
għandek ħażna kbira ta’ ġid għal bosta snin; mela strieħ, kul, ixrob, 
ixxala!’ Iżda qallu Alla, ‘Iblah li int! Dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura. 
U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta’ min ikunu?’ Hekk jiġrilu min jiġma’ l-ġid 
għalih innifsu bla ma jistagħna quddiem Alla.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                    (5, 19.20b-21) 
 

Għeżież, bħalma minħabba d-dnub ta’ bniedem wieħed ħafna saru 
midinbin, hekk ukoll bl-ubbidjenza ta’ wieħed ħafna jsiru sewwa. Fejn 
kien hemm id-dnub, żdiedet il-grazzja. B’hekk, kif id-dnub saltan 
permezz tal-mewt, hekk issa l-grazzja ssaltan permezz tal-ġustizzja 
għall-ħajja ta’ dejjem bis-saħħa ta’ Ġesù Kristu Sidna. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Hawn jien Mulej 
 

Jien għedt: “Hawn jien, ġej.  
Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi 
li nagħmel ir-rieda tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Hawn jien Mulej 
 

Alla tiegħi, dan jogħġobni; 
il-liġi tiegħek ġewwa qalbi.”  
 

Inwieġbu flimkien: Hawn jien Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Itolbu l-ħin kollu, għal dakinhar li tidhru quddiem Ġesù. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (12, 35-38) 
 
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Żommu ġenbejkom 
imħażżma u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula; kunu bħal nies jistennew lil 
sidhom lura mill-festa tat-tieġ, biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu 
minnufih. Henjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jishru! 
Tassew ngħidilkom, li hu jitħażżem, iqegħedhom madwar il-mejda, u 
jgħaddi quddiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sahra, 
jew tat-tielet, u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, henjin huma!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                           (6, 17-18) 
 

Għeżież, niżżu ħajr lil Alla: intom kontu lsiera tad-dnub, imma issa 
obdejtu minn qalbkom dik il-kwalità ta’ tagħlim li ngħatalkom biex timxu 
fuqu; ġejtu meħlusa minn taħt id-dnub, u sirtu qaddejja għas-sewwa. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 123 (124) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tagħna 
 

Li ma kienx il-Mulej magħna, 
meta qamu għalina n-nies, 
ma konniex neħilsu minn taħt idejhom. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tagħna 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tagħna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Kunu ppreparati għal dakinhar li se tiltaqgħu ma’ Ġesù. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (12, 39-48) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kunu afu dan, li kieku sid id-dar 
kellu jkun jaf xħin ikun ġej il-ħalliel ma kienx se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta’ 
daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha 
jiġi Bin il-bniedem.” 
  

(Qallu Pietru: “Mulej, din il-parabbola qiegħed tgħidha għalina, jew għal 
kulħadd?” Wieġbu l-Mulej: “Int min tgħid li hu l-qaddej fidil u għaqli? Min hu 
dak li s-sid iqiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehemhom f’ħin l-ikel? 
Hieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa, li 
jafdalu ġidu kollu f’idejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid 
f’qalbu, ‘Sidi jiddawwar ma jiġi,’ u jaqbad isawwat lill-qaddejja kollha, irġiel u 
nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor; sid dak il-qaddej jasal f’jum 
meta ma jkunx jistennieh, f’siegħa li fiha jieħdu għal għarrieda, u jagħmlu 
bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li 
jkun jaf xi jrid sidu, u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swat 
kbir jaqla’. Min imbagħad, bla ma jkun jaf xi jrid sidu, jagħmel xi ħaġa li jkun 
ħaqqha s-swat, dan ftit jissawwat. Għax lil min tawh ħafna, ifittxu li jieħdu 
ħafna mingħandu; u min ħallewlu ħafna f’idejh, iżjed jippretendu 
mingħandu.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 



7 
 

Id-Disgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                         (6, 22.23b) 
 

Għeżież, issa li ħlistu mid-dnub u sirtu qaddejja ta’ Alla, qegħdin 
taqtgħu għalikom frott li jwassal biex tkunu qaddisin, u taslu għall-ħajja 
ta’ dejjem. Għax id-don li tana Alla huwa l-ħajja ta’ dejjem fi Kristu Ġesù 
Sidna. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 1 

Inwieġbu flimkien Nittama fil-Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Nittama fil-Mulej 
 

Għax it-triq tat-tajbin il-Mulej jafha; 
imma t-triq tal-ħżiena tispiċċa fix-xejn.  
 

Inwieġbu flimkien: Nittama fil-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Li nkun ta’ Ġesù hija l-aqwa ħaġa. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (12, 49-53) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Nar ġejt inqiegħed fuq l-
art, u kemm nixtieq li diġà qabad! Iżda hemm magħmudija li biha għandi 
nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!  
 

(Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-
firda; għax mil-lum ’il quddiem ħamsa minn nies f’dar waħda jkunu 
mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; jinfirdu l-
missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-
bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra 
omm żewġha.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Disgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                           (7, 19-20) 
 

Għeżież, xi drabi ma nkunx nista’ nagħmel it-tajjeb li rrid, u minflok 
nagħmel il-ħażin li ma rridx. Jekk jien nagħmel sewwasew dak li ma 
rridx, mhux jien mela qiegħed nagħmlu iżda d-dnub li hemm fija.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                         Salm 118 (119) 

Inwieġbu flimkien: Għallimni t-triq tiegħek, Mulej 
 

Twajjeb int, u l-ġid tagħmel; 
għallimni l-kmandamenti tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Għallimni t-triq tiegħek, Mulej 
 

Tiġi fuqi t-tieba tiegħek, biex ikolli l-ħajja; 
għax il-liġi tiegħek hi l-ferħ tiegħi.  
 

Inwieġbu flimkien: Għallimni t-triq tiegħek, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Infaħħrek, Missier, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-
ċkejknin. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (12, 54-59) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies: (“Meta taraw sħaba tielgħa mill-
Punent, malajr tgħidu li tkun ġejja x-xita; u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-
riħ isfel, tgħidu li sħana se tagħmel; u tagħmel tassew. Uċuħ b’oħra, 
tafu taqraw wiċċ is-sema, u wiċċ l-art ukoll; mela ż-żmien ta’ issa kif ma 
tafux tfissruh? U għala ma tiġġudikawx intom stess x’inhu s-sewwa?) 
 

“Jekk xi ħadd ikun se jtellgħek il-qorti, int u sejjer miegħu quddiem il-
maġistrat, ħabrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq, li ma 
jmurx ikaxkrek quddiem l-imħallef, u l-imħallef jagħtik f’idejn l-esekutur 
tas-sentenza, u dan imbagħad jitfgħek il-ħabs; għax kif ngħidlek jien, 
ma toħroġx minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
 

 

 

 

 

 



11 
 

Id-Disgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                       (8, 5b.6b.11) 
 

Għeżież, dawk li jgħixu skont l-Ispirtu, ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-Ispirtu. 
Ix-xewqat tal-Ispirtu jwasslu għall-ħajja u s-sliem. Jekk l-Ispirtu ta’ 
Alla jkun fikom, Hu stess li qajjem lil Ġesù mill-mewt, iqajjem għall-ħajja 
wkoll il-ġisem mejjet tagħkom, bis-saħħa tal-Ispirtu li hemm fikom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 23 (24) 

Inwieġbu flimkien: Aħna nfittxu lill-Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Aħna nfittxu lill-Mulej 
 

Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej? 
Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, 
min jgħix ħajja tajba.  
 

Inwieġbu flimkien: Aħna nfittxu lill-Mulej 



12 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
Jien nieħu gost meta l-midneb ma jibqax fit-triq il-ħażina.  
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                             (13, 1-9) 
 

(F’dak iż-żmien, ġew xi wħud għand Ġesù u qalulu b’dawk il-Galilin li 
Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji 
tagħhom. U Ġesù qabad u qalilhom: “Taħsbu intom li dawn il-Galilin 
kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, 
ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-
tmintax-il ruħ li fuqhom waqa’ t-torri ta’ Silwam u qatilhom, taħsbu 
intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta’ Ġerusalemm? Le, 
ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda.”) 
  

[F’dak iż-żmien, Ġesù] qalilhom din il-parabbola: “Wieħed kellu siġra 
tat-tin imħawla fl-għalqa. Mar ifittex il-frott fiha, u ma sabx. Għalhekk 
qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa, ‘Ara, ili tliet snin niġi nfittex il-frott 
f’din is-siġra tat-tin, u qatt ma sibtilha. Mela aqlagħha, għax għalfejn se 
tibqa’ tkidd l-art?’ Iżda dak wieġbu, ‘Inti ħalliha, sinjur, għal din is-
sena, sa ma nagħżqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla 
għandha mnejn tagħmel il-frott; jekk le, aqlagħha.’” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                           (8, 14-15) 
 

Ħuti, dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta’ Alla huma wlied Alla. Għax 
intom ma rċevejtux l-ispirtu li jwassalkom għall-jasar biex terġgħu 
taqgħu fil-biża’, imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied 
adottivi; u li bih aħna nistgħu ngħajtu: “Abbà! Missier!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 67 (68) 

Inwieġbu flimkien: Alla tagħna jsalvana 
 

In-nies sewwa jifirħu quddiem Alla, 
jifirħu u jaqbżu bil-ferħ.  
 

Inwieġbu flimkien: Alla tagħna jsalvana 
 

Alla jieħu ħsiebna. 
Alla tagħna hu Alla li jsalvana; 
il-Mulej mill-mewt jeħlisna.  
 

Inwieġbu flimkien: Alla tagħna jsalvana 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-kelma tiegħek, Mulej, hi l-verità. 
Hallelujah. 
 

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

Darba s-Sibt, Ġesù kien qiegħed jgħallem f’waħda mis-sinagogi. U kien 
hemm mara li kienet ilha tmintax-il sena bi spirtu li kien imarradha; 
kienet milwija ħafna, u ma kinitx tista’ tieqaf dritta għalkollox. Kif raha 
Ġesù sejħilha u qalilha: “Mara, inti meħlusa mill-mard tiegħek.” U 
qegħdilha jdejh fuqha, u minnufih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. 
Qabeż il-kap tas-sinagoga, b’saħna fuqu għax Ġesù fejjaq f’jum is-Sibt, 
u qal lin-nies: “Hemm sitt ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem; mela 
fihom ejjew biex titfejqu, u mhux is-Sibt.” “Uċuħ b’oħra,” wieġbu l-
Mulej: “Mhux kull wieħed minnkom f’jum is-Sibt iħoll il-barri jew il-ħmar 
tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih? U mela għax illum is-Sibt, din 
il-mara, bint Abraham, ma kellhiex tinħall mill-irbit li fih ix-Xitan ilu 
jżommha għal tmintax-il sena sħaħ?” Kif qal hekk, kull min kien kontra 
tiegħu regħex bil-mistħija; iżda n-nies ilkoll ferħu għal dawk l-
għeġubijiet kollha li kien qiegħed jagħmel. 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                      (8, 18.24-25) 
 

Għeżież, jiena konvint li t-tbatijiet ta’ issa ma għandhom xejn x’jaqsmu 
mal-glorja li għad trid tidher fina. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed 
jara l-affarijiet li jkun ittama fihom, ma tkunx aktar tama; għax kif jista’ 
wieħed jittama f’dak li ġa jkun ra? Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk 
m’aħniex narawh, qed nistennewh bis-sabar. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                         Salm 125 (126) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej huwa magħna 
 

Meta l-Mulej ħelisna,  
konna qisna f’ħolma, 
dħakna u fraħna flimkien. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej huwa magħna 

 

Imbagħad bdew jgħidu fost il-popli: 
“Il-Mulej qiegħed magħhom.” 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej huwa magħna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Infaħħrek, Missier, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liż-
żgħar. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (13, 18-21) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Lil xiex tixbah is-Saltna ta’ Alla, u ma’ xiex se 
nxebbhuha? Tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u 
żeragħha fil-ġnien tiegħu, u mbagħad kibret u saret siġra, u l-għasafar 
tal-ajru marru jbejtu fil-friegħi tagħha.” U reġa’ qalilhom: “Ma’ xiex se 
nxebbahha s-Saltna ta’ Alla? Tixbah lil ftit ħmira li waħda mara qabdet 
u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sakemm għoliet l-għaġna kollha.” 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                         (8, 26-27a) 
 

Ħuti, l-Ispirtu, min-naħa tiegħu, jgħinna fin-nuqqas ta’ ħila tagħna. 
Għax aħna lanqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol 
għalina bit-talb tiegħu li ma jistax jitfisser bil-kliem; u Alla, li l-ħarsa 
tiegħu tinfed il-qlub, jaf x’inhi x-xewqa tal-Ispirtu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                   Salm 12 (13) 

Inwieġbu flimkien: Jien nittama fil-Mulej 
 

Ħares u weġibni, Mulej, 
Alla tiegħi, agħti d-dawl lil għajnejja. 
 

Inwieġbu flimkien: Jien nittama fil-Mulej 
 

Jien fit-tieba tiegħek nittama, 
tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek. 
Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli. 
 

Inwieġbu flimkien: Jien nittama fil-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla sejħilna permezz tal-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (13, 22-30) 
 

F’dak iż-żmien, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda jgħallem 
f’xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu: “Mulej, jaqaw ftit huma 
dawk li jsalvaw?” U huwa weġibhom: “Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-
dejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma 
jirnexxilhomx.  
 

(Għax meta sid id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra, u 
tibdew tħabbtu l-bieb u tgħidu, ‘Mulej, iftħilna!’ Iżda hu jweġibkom u 
jgħid, ‘Ma nafx mnejn intom.’ Imbagħad taqbdu tgħidulu, ‘Kilna u 
xrobna miegħek aħna, u int għallimt fil-pjazez tagħna.’ Hu jwieġeb u 
jgħidilkom, ‘Ma nafx mnejn intom; morru minn quddiemi, intom ilkoll li 
tagħmlu dak li mhux sewwa!’ Hemmhekk ikun hemm il-biki u tgħażżiż 
tas-snien, meta taraw lil Abraham u lil Iżakk u lil Ġakobb u l-profeti 
kollha fis-Saltna ta’ Alla, u intom imkeċċija ’l barra. U jiġu nies mil-
Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-Nofsinhar, u joqogħdu 
għall-mejda fis-Saltna ta’ Alla. U araw, hawn min hu tal-aħħar u għad 
ikun l-ewwel, u hawn min hu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar.”) 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                    (8, 31b.38-39) 
 

Għeżież, jekk Alla hu magħna min jista’ jkun kontra tagħna? Jiena żgur li 
la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la ż-żmien t’issa u lanqas 
li ġej, la setgħat, la l-għoli u lanqas il-fond, u ebda kreatura oħra ma 
jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta’ Alla li dehret fi Kristu Ġesù. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI               Salm 108 (109) 

Inwieġbu flimkien: Salvani Mulej 
 

Int, Mulej Sidi, 
aqbeż għalija f’ġieħ ismek, 
eħlisni fil-ħniena u t-tieba tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Salvani Mulej 
 

Għinni, Mulej, Alla tiegħi; 
salvani fit-tieba tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Salvani Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imbierek is-Sultan, li ġej f’isem il-Mulej! 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (13, 31-35) 
 

(Dak il-ħin stess resqu fuq Ġesù xi Fariżej u qalulu: “Mur, itlaq minn 
hawn, għax Erodi jrid joqtlok.” U hu qalilhom: “Morru għidulu lil dak il-
volpi, ‘Ara, jiena nkeċċi x-xjaten u nfejjaq il-mard illum u għada, u fit-
tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Madankollu llum u għada u pitgħada 
jeħtieġli nissokta t-triq tiegħi, għax ma għandux ikun li profeta jinqered 
barra minn Ġerusalemm.’) 
 

[F’dak iż-żmien, Ġesù qal:] “Ġerusalemm! Ġerusalemm! Int li toqtol il-
profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibgħatlek Alla; kemm ridt niġbor lil 
uliedek bħalma l-qroqqa tiġbor il-flieles tagħha taħt ġwenħajha, u int 
ma ridtx! Ara, darkom għad iħalluhielkom ħerba! U ngħidilkom, li 
m’intomx se terġgħu tarawni sa dakinhar li tgħidu, ‘Imbierek min ġej 
f’isem il-Mulej!’” 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                               (9, 4-5) 
 

Ħuti, tal-Israelin hija l-adozzjoni ta’ wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-
Liġi, il-liturġija u l-wegħdiet; tagħhom huma l-patrijarki; u kien minnhom 
li, skont il-ġisem, ħareġ Kristu, li hu fuq kollox, Alla mbierek għal 
dejjem! 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                   Salm 147 

Inwieġbu flimkien: Sebbaħ, Ġerusalemm, lill-Mulej 
 

Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; 
faħħar ’l Alla tiegħek, Sijon! 
 

Inwieġbu flimkien: Sebbaħ, Ġerusalemm, lill-Mulej 
 

Lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. 
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; 
bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.  
 

Inwieġbu flimkien: Sebbaħ, Ġerusalemm, lill-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                   (14, 1-6) 
  

Darba, kien is-Sibt, u Ġesù daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej 
biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. U resaq quddiemu 
wieħed marid bl-ilma. Ġesù dar fuq l-għorrief tal-Liġi u l-Fariżej u 
qalilhom: “Jiswa jew le li wieħed ifejjaq f’jum is-Sibt?” Huma ma tkellmu 
xejn iżda hu qabad lir-raġel, fejqu u bagħtu. Imbagħad qalilhom: “Min 
minnkom se jaqagħlu ibnu jew barri f’ġiebja u għax ikun is-Sibt ma 
jmurx malajr itellgħu minn hemm?” U ma kellhomx il-ħila jwiġbuh għal 
dan. 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                     (11, 1a.2a.11) 
 

Għeżież, nistaqsi jien: “Forsi Alla ċaħad il-poplu tiegħu?” Żgur li le! Alla 
ma ċaħdux lill-poplu tiegħu, li hu kien għażlu sa minn qabel. Mela, ngħid 
jien, jaqaw tfixklu biex waqgħu għal kollox? Żgur li le! Imma bis-saħħa 
tal-ħtija tagħhom waslet is-salvazzjoni għand il-pagani biex il-Lhud 
tiġihom l-għira għalihom.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 93 (94) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu 
 

Imbierek il-bniedem li int tieħu ħsiebu, Mulej, 
li tgħallmu l-liġi tiegħek, 
biex isserrħu f’jiem l-għawġ. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu 
 

Għax il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, 
ma jħallix il-poplu, il-wirt tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Tgħallmu minni, għaliex jien għandi qalb ħelwa u umli,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                              (14, 1.7-11) 
  

Darba, kien is-Sibt, Ġesù daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej 
biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b’għajnejh kif 
il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din 
il-parabbola: “Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx 
toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa 
minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek, ‘Agħti l-post 
lil dan,’ u int imbagħad, b’regħxa ta’ mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post 
tal-aħħar. Għall-kuntrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħet fil-post 
tal-aħħar, biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek, ‘Ħabib, itla f’post aktar 
’il fuq.’ U dan ikun ta’ ġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda 
miegħek. Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Wieħed u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                         (11, 33-36) 
 

Għeżież, kemm huma kbar l-għerf u l-għaqal ta’ Alla! Kemm tassew 
ħadd ma jista’ jifhem it-triqat tiegħu! Għax min qatt għaraf moħħ il-
Mulej? Min qatt tah xi ħaġa hu l-ewwel biex jistħoqqlu l-ħlas? Kollox ġej 
minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 68 (69) 

Inwieġbu flimkien: Mulej weġibni 
 

Infaħħar l-isem ta’ Alla, 
inkabbru b’għana ta’ radd il-ħajr. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej weġibni 
 

Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu; 
u tagħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla. 
Għax jisma’ l-fqajrin il-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej weġibni 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jekk iżżommu fil-kelma tiegħi, tkunu dixxipli tiegħi,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

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

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-kap tal-fariżej li kien stiednu: “Meta tagħti 
ikla jew pranzu, tistedinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek, u 
anqas ġirien għonja, għax għandhom mnejn imbagħad jistiednu lilek 
huma, u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għall-kuntrarju, 
meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-magħtubin, iz-zopop u l-għomja, u 
hieni int, għax dawn ma għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, 
imma jroddhulek Alla meta l-ġusti jqumu għall-ħajja.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Wieħed u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                   (12, 5.9-10.15) 
 

Għeżież, aħna għad li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed fi Kristu u kull 
wieħed minna membru tal-ieħor. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx 
wiċċ b’ieħor; tagħmlux il-ħażen; żommu mat-tajjeb. Ħobbu lil xulxin 
bħal aħwa; fittxu li tirrispettaw lil xulxin. Ifirħu ma’ min jifraħ, ibku ma’ 
min jibki. Aħsbu f’xulxin l-istess, taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fittxu l-
umli. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                              Salm 130 (131) 

Inwieġbu flimkien: Żomm lil ruħi fil-paċi, Mulej 
 

Mulej, jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, 
imma żammejt ruħi fis-skiet. 
 

Inwieġbu flimkien: Żomm lil ruħi fil-paċi, Mulej 
 

Ittama, Israel, fil-Mulej, 
minn issa u għal dejjem! 
 

Inwieġbu flimkien: Żomm lil ruħi fil-paċi, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Ejjew għandi, intom li tinsabu għajjenin, u jiena nagħtikom il-mistrieħ,” 
jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (14, 15-24) 
  

F’dak iż-żmien, wieħed minn dawk li kienu ma’ Ġesù għall-mejda, meta 
semgħuh jgħid dan, qallu: “Hieni min jiekol il-ħobż fis-Saltna ta’ 
Alla!” Iżda hu wieġeb: “Wieħed raġel għamel pranzu kbir u stieden 
ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel, bagħat lill-qaddej tiegħu għand il-
mistednin biex jgħidilhom, ‘Ejjew, għax ġa lest kollox.’ Imma lkoll xorta 
waħda bdew isibu xi skuża. L-ewwel wieħed qallu, ‘Xtrajt għalqa, u 
jeħtieġli mmur naraha; nitolbok tagħdirni.’ Ieħor qallu, ‘Xtrajt ħames 
żwieġ barrin, u sejjer nara x’jagħtu; nitolbok tagħdirni.’ Ieħor qallu, 
‘Iżżewwiġt, għalhekk ma nistax niġi.’ Il-qaddej reġa’ lura għand sidu u 
qallu kollox. Is-sinjur, b’korla fuqu, qal lill-qaddej tiegħu, ‘Ħaffef, oħroġ 
fil-pjazez u t-triqat tal-belt, u daħħal hawn il-foqra u l-magħtuba u l-
għomja u z-zopop.’ Il-qaddej imbagħad qallu, ‘Sar kif ordnajt int, sinjur, 
u għad hemm il-wisa.’ Qal is-sid lill-qaddej, ‘Oħroġ fil-mogħdijiet u fl-
għelieqi, u ġiegħel in-nies tidħol, ħalli dari timtela. Għax kif ngħidilkom 
jien, ebda wieħed minn dawk li kienu mistiedna ma jduq l-ikel tiegħi.’” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Wieħed u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                      (13, 8.9b-10) 
 

Għeżież, tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min 
iħobb ikun iħares il-bqija tal-Liġi. Għax il-kmandamenti kollha jinġabru 
f’kelma waħda: “Ħobb il-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.” L-imħabba 
ma tagħmilx deni lill-proxxmu; mela l-imħabba hi l-milja tal-Liġi. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Tajjeb il-bniedem li jħenn 
 

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

Inwieġbu flimkien: Tajjeb il-bniedem li jħenn 
 

Twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. 
Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. 
 

Inwieġbu flimkien: Tajjeb il-bniedem li jħenn 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Fuqkom għandkom l-Ispirtu ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (14, 25-33) 
  

F’dak iż-żmien, kotra kbira ta’ nies kienet miexja ma’ Ġesù; hu dar 
lejhom u qalilhom: (“Min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk 
ma jobgħodx lil missieru u ’l ommu u lil martu u lil uliedu, ’l ħutu subien 
u bniet, u saħansitra lilu nnifsu.)  
 

Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax 
min minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bilqiegħda biex l-ewwel 
nett iqis kemm se jonfoq, ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-
aħħar? Għax jekk jiġrilu li jqiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx 
jista’ jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqqgħu għaċ-ċajt u jgħid, ‘Dan 
il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila jkompli sal-aħħar.’ 
  

(Jew liema sultan, li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor, ma 
joqgħodx l-ewwel bilqiegħda biex jara jekk jistax b’għaxart elef raġel 
iħabbatha ma’ min ġej għalih b’għoxrin elf ruħ? Għax inkella, meta l-
ieħor ikun għadu ’l bogħod, ikollu jibgħatlu ambaxxata biex jitolbu l-
ftehim għall-paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista’ jkun dixxiplu tiegħi jekk ma 
jitlaqx ġidu kollu.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Wieħed u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                             (14, 7-8) 
 

Għeżież, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu, u ħadd ma jmut għalih 
innifsu. Jekk ngħixu, ngħixu għall-Mulej; jekk immutu, immutu għall-
Mulej. Mela sew jekk ngħixu u sew jekk immutu, aħna tal-Mulej.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                  Salm 26 (27) 

Inwieġbu flimkien: Ittama fil-Mulej  
 

Il-Mulej hu d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; 
minn min għandi nibża’? 
 

Inwieġbu flimkien: Ittama fil-Mulej 

 

Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, 
li ngħammar f’dar il-Mulej 
tul il-jiem kollha ta’ ħajti. 
 

Inwieġbu flimkien: Ittama fil-Mulej 
 



32 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
“Ejjew għandi, intom li tinsabu għajjenin, u jiena nagħtikom il-mistrieħ,” 
jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                 (15, 1-10) 
  

F’dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom biex 
jisimgħu lil Ġesù. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u 
jgħidu: “Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom.” U Ġesù qabad u 
qalilhom din il-parabbola: “Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef 
waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur 
wara l-mitlufa sa ma jsibha? U meta jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq 
spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien, u jgħidilhom, ‘Ifirħu 
miegħi, għax sibt in-nagħġa li kienet intilfitli.’ Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-
smewwiet: ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 
disgħa u disgħin bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta’ ndiema. 
  

(Jew min hi dik il-mara li jkollha għaxar drakmiet u titlef waħda minnhom, li 
mhijiex sejra tixgħel il-musbieħ u tiknes id-dar, u tibqa’ tfittex bil-għaqal sa 
ma ssibha? U meta ssibha, issejjaħ għandha lil ħbiebha u l-ġirien, u 
tgħidilhom, ‘Ifirħu miegħi, għax sibt id-drakma li kienet intilfitli.’ Ngħidilkom 
jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta’ Alla għal midneb wieħed li 
jindem.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Wieħed u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                         (15, 20-21) 
 

Għeżież, ix-xewqa tiegħi hi li nxandar l-Evanġelju fejn qatt ma ssemma 
Kristu, sabiex ma nkunx bnejt fuq pedamenti li jkun qiegħed ħaddieħor; 
kif inhu miktub: “Biex dawk li qatt ma kellhom l-aħbar jaraw; u dawk li 
qatt ma semgħu bih jifhmuh.” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Min iżomm il-kelma ta’ Ġesù, fih hemm l-imħabba ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                   (16, 1-8) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kien hemm raġel għani li kellu 
amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. 
Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, ‘Dan x’inhu li qiegħed nisma’ fuqek? 
Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa’ iżjed 
amministratur tiegħi.’ L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, ‘Issa x’sejjer 
nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? 
Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. Naf x’nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq 
din l-amministrazzjoni, insib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu.’ 
  

U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. ‘Kemm 
għandek tagħtih lil sidi?’ staqsa lill-ewwel wieħed. ‘Mitt barmil żejt,’ 
wieġbu dak. ‘Oħroġ il-karti tiegħek,’ qallu l-amministratur, ‘oqgħod 
bilqiegħda malajr u ikteb ħamsin.’ Lil ieħor staqsieh, ‘U int, kemm għandek 
tagħti?’ ‘Mitt xkora qamħ,’ wieġbu. Qallu, ‘Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 
tmenin.’ U s-sid faħħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem b’rasu. 
Għax ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma’ min 
hu tal-qatgħa tagħhom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Il-Wieħed u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani                                             (16, 3-5) 
 

Għeżież, selluli għal Prixilla u Akwila, li ħadmu miegħi fi Kristu Ġesù, 
għax huma wkoll issugraw ħajjithom għalija biex isalvawni; u mhux jien 
biss għandi għax nirringrazzjahom iżda wkoll il-knejjes kollha tal-
Ġentili; inselli wkoll għall-knisja li tiltaqa’ f’darhom. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Inbierek ismek, Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Inbierek ismek, Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Inbierek ismek, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù sar fqir għalina għax iħobbna. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                 (16, 9-15) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Agħmlu għalikom infuskom 
ħbieb ta’ qligħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom, jilqgħukom fl-għerejjex 
ta’ dejjem. Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna; min 
hu diżonest f’ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela 
ma wrejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? 
U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f’dak li hu ta’ ħaddieħor, min se 
jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda qaddej ma jista’ jaqdi żewġ sidien, 
għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew 
jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-
flus.” 
  

(Il-Fariżej, li kellhom ir-regħba għall-flus, meta semgħuh jgħid dan kollu 
qabdu jiddieħku bih. Iżda hu qalilhom: “Intom dawk li tagħmluha ta’ 
nies sewwa f’għajnejn il-bnedmin. Imma Alla qalbkom jafha. Għax dak li 
f’għajnejn il-bnedmin hu kbir, quddiem Alla hu mistkerrah.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Għerf                                                      (1, 1-2.7) 
 

Ħobbu l-ġustizzja, intom li tmexxu l-art; aħsbu fuq il-Mulej, kif inhu 
sewwa, u fittxuh b’qalb safja. Għax isibuh dawk li ma jġarrbuhx, 
jagħrfuh dawk li ma jaqtgħux qalbhom minnu. Għax l-ispirtu tal-Mulej 
jimla d-dinja kollha; hu, li jħaddan kollox, jaf x’jgħidu l-bnedmin. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                          Salm 138 (139) 

Inwieġbu flimkien: Mulej, mexxini fit-triq ta’ dejjem 
 

Mulej, inti tafni sewwa; 
int taf meta noqgħod u meta nqum, 
int af xi nkun se naħseb. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, mexxini fit-triq ta’ dejjem 
 

L-għerf tiegħek, Mulej, 
kbir wisq, 
ma nlaħħaqx miegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, mexxini fit-triq ta’ dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                   (17, 1-6) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ma jistax ikun li ma 
jingħatawx skandli; imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom! Ikun 
aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin u jitfgħuh il-baħar 
milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin. Oqogħdu attenti! 
Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, widdbu, u jekk jindem aħfirlu. U jekk jonqsok 
seba’ darbiet f’ġurnata, u jdur lejk seba’ darbiet u jgħidlek, 
‘Jisgħobbija’, aħfirlu.” L-appostli qalu lill-Mulej: “Kattar fina l-fidi!” 
Weġibhom il-Mulej: “Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-
mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut, ‘Inqala’ u mur tħawwel 
fil-baħar’ u hi kienet tisma’ minnkom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Għerf                                               (2, 23-3, 2.3b) 
 

Alla ħalaq il-bniedem biex ma jmutx, u għamlu xbieha tiegħu nnifsu. Bl-
għejra tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja; u jafu xi tfisser dawk li huma 
tiegħu. L-erwieħ tal-ġusti huma f’idejn Alla, u l-ebda tbatija ma 
tilħaqhom. F’għajnejn il-boloh dehru mejta; it-tluq tagħhom ħasbuh 
telfien. Iżda huma qegħdin fis-sliem.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 33 (34) 

Inwieġbu flimkien: Kull ħin inbierek il-Mulej 
 

Għajnejn il-Mulej lejn in-nies sewwa, 
u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. 
 

Inwieġbu flimkien: Kull ħin inbierek il-Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Kull ħin inbierek il-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 Luqa                                                 (17, 7-10) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat 
jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x’se jgħidlu: ‘Ejja, isa, u oqgħod 
għall-ikel’ jew, ‘Lestili x’niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u 
nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int’? Jaqaw se jroddlu ħajr lill-
qaddej talli jkun għamel li ordnalu? Hekk ukoll intom, meta tagħmlu 
kulma tkunu ordnati, għidu, ‘Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; 
għamilna biss dak li kellna nagħmlu.’” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Għerf                                                  (6, 1.3a.7-8) 
 

Isimgħu mela, slaten, u ifhmu; tgħallmu, intom li tmexxu lin-nies! Hu l-
Mulej li takom is-setgħa, mingħand l-Għoli l-qawwa tagħkom. Għax Alla 
ma jħarisx lejn l-uċuħ, lanqas ma jibża’ mill-kobor ta’ xi ħadd. Iż-żgħir u 
l-kbir għamilhom hu, u xorta waħda jieħu ħsiebhom ilkoll; imma s-
setgħana jgħarbilhom bir-reqqa. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                                    Salm 81 (82) 

Inwieġbu flimkien: Ħu ħsiebna int, Mulej 
 

Agħmlu s-sewwa mal-miskin u l-fqir! 
Eħilsu d-dgħajjef u l-fqajjar, 
minn id il-ħżiena salvawhom. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħu ħsiebna int, Mulej 
                                

Jien għedt li allat intom. 
Imma bħal kull bniedem intom tispiċċaw, 
bħal kull wieħed mill-kbarat taqgħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħu ħsiebna int, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Għidu grazzi lil Alla f’kollox.  
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (17, 11-19) 
  

Ġara li, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda minn bejn is-
Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f’raħal, iltaqgħu miegħu għaxart 
irġiel morda bil-lebbra. Waqfu ’l bogħod minnu, għollew leħinhom u 
qalulu: “Ġesù, mgħallem, ikollok ħniena minna!” Kif rahom, qalilhom: 
“Morru uru rwieħkom lill-qassisin.” U ġara li, huma u sejrin, fiequ mill-
marda tagħhom. Wieħed minnhom, kif ra ruħu mfejjaq, reġa’ lura 
jgħajjat u jfaħħar lil Alla, inxteħet wiċċu fl-art f’riġlejn Ġesù u raddlu 
ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesù qabad u qal: “Mhux l-għaxra 
fiequ mil-lebbra? Fejn huma d-disgħa l-oħra? Ma kien hemm ħadd 
minnhom li raġa’ lura biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani?” 
Imbagħad qallu: “Qum, mur; il-fidi tiegħek salvatek!” 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Għerf                                             (7, 27b-29; 8,1) 
 

Minn żmien għal żmien l-għerf jidħol f’erwieħ qaddisa, u jagħmilhom 
ħbieb ta’ Alla u profeti. Xejn ma jħobb Alla, jekk mhux dak li jgħix mal-
għerf. Għax l-għerf jiddi aktar mix-xemx, u aqwa minn kull ġemgħa ta’ 
kwiekeb, mxebbah mad-dawl, hu isbaħ minnu. Jinfirex minn tarf sa tarf 
tal-art bil-qawwa, u jmexxi kollox bil-ħlewwa. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                               Salm 118 (119) 

Inwieġbu flimkien: Il-kelma tal-Mulej għal dejjem 
 

Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek. 
It-tifsir ta’ kelmtek jagħti d-dawl, 
ifiehem lil min ma jafx. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-kelma tal-Mulej għal dejjem 
 

Ħa jiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, 
għallimni l-kmandamenti tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-kelma tal-Mulej għal dejjem 



44 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
“Min jibqa’ fija u jiena fih, jagħmel ħafna frott,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (17, 20-25) 
  

F’dak iż-żmien, il-Fariżej staqsew lil Ġesù meta kienet se tiġi s-Saltna 
ta’ Alla, u hu weġibhom: “Is-Saltna ta’ Alla ma tiġix b’sinjali li jidhru; 
lanqas ħadd ma hu se jgħid, ‘Arawha, hawn’ jew ‘Hemm’, għax araw, is-
Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda!” Lid-dixxipli tiegħu qalilhom: “Għad jiġi 
żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien Bin il-bniedem 
u ma tarawhx. U jgħidulkom: “Arawh, hawn hu”, jew: “Arawh, hemm 
hu!” Tmorrux, tiġrux warajhom. Għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn 
tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher Bin il-bniedem nhar il-Jum tiegħu. 
Iżda qabel xejn hu għandu jbati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud 
minnu.” 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Għerf                                                      (13, 3b-5) 
 

Min għamel il-ħolqien kollu, hu l-bidu ta’ kull ġmiel. Jekk in-nies 
jistagħġbu bil-qawwa u s-sabiħ ta’ dak kollu li hemm fil-ħolqien, 
imisshom jindunaw kemm hu aqwa dak li għamlu. Għax fil-kobor u l-
ġmiel tal-ħlejjaq tista’ tagħraf, bħal fi xbieha, dak li jagħmilhom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                                           Salm 18 

Inwieġbu flimkien: Is-smewwiet juru l-glorja ta’ Alla 
 

Is-smewwiet ixandru l-glorja ta’ Alla, 
u dak kollu li għamlu jdejh. 
 

Inwieġbu flimkien: Is-smewwiet juru l-glorja ta’ Alla 
 

Mal-art kollha jasal leħenhom, 
mad-dinja kollha jixtered kliemhom. 
 

Inwieġbu flimkien: Is-smewwiet juru l-glorja ta’ Alla 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Agħmlu kuraġġ għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (17, 26-37) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Bħalma ġara fi żmien Noè, 
hekk ukoll jiġri fi żmien Bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u 
jżewġu, sa dakinhar li Noè daħal fl-arka. 
 

(Imbagħad ġie d-dilluvju u qeridhom ilkoll. L-istess bħalma ġara fi żmien 
Lot; kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibigħu, iħawlu, jibnu, imma dakinhar li 
Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat xita ta’ nar u kubrit mis-sema u 
qeridhom ilkoll. Hekk ikun il-Jum li fih jidher Bin il-bniedem. F’dak il-
Jum, min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx 
jeħodhom; hekk ukoll min ikun fir-raba’, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-
mara ta’ Lot! Min ifittex isalva ħajtu, jitlifha; iżda min jitlifha, isalvaha. 
Ngħidilkom li, f’dak il-lejl, tnejn ikunu f’sodda waħda: wieħed minnhom 
jittieħed u l-ieħor jitħalla; żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien; waħda 
minnhom tittieħed u l-oħra titħalla.” Qalulu: “Fejn, Mulej?” U hu 
weġibhom: “Fejn ikun hemm il-ġisem mejjet, hemm l-isqra jinġabru.”) 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Għerf                                                       (18, 7-9) 
 

Sħaba tefgħet dell fuq il-kamp tagħhom, art niexfa dehret ħierġa minn 
fejn qabel kien hemm l-ilma, triq bla tfixkil minn ġol-Baħar l-Aħmar, u 
art tħaddar flok ilmijiet qawwija. Minn hemm għadda l-poplu kollu taħt 
kenn idek, wara li ra għemejjel tal-għaġeb. Kienu qishom żwiemel jirgħu 
u ħrief jaqbżu waqt li kienu jfaħħruk, Mulej, li ħlisthom. 
 

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

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

Ftaħru bl-isem qaddis tal-Mulej; 
tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej. 
 

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

Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu, 
u f’Abraham, il-qaddej tiegħu. 
U ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Ftakru f’dak li għamel il-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (18, 1-8) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal parabbola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li 
għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: “Kien hemm f’belt 
wieħed imħallef, li la kien jibża’ minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn 
ħadd. F’dik il-belt kien hemm waħda armla, u kienet tmur għandu u 
tgħidlu, ‘Agħmilli ħaqq kontra l-għadu tiegħi.’ Hu ma riedx, u dam ħafna 
hekk; iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal, ‘Mhux għax nibża’ minn Alla 
jew għax se nħabbel rasi min-nies, imma għallinqas għax din l-armla 
dejqitni; ħa nagħmlilha ħaqq, biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini.’” 
U l-Mulej qal: “Isimgħu ftit x’jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla, 
lill-magħżulin tiegħu li jgħajtulu lejl u nhar, sejjer ma jagħmlilhomx 
ħaqq? Se joqgħod itawwal magħhom? Jiena ngħidilkom li malajr 
jagħmlilhom ħaqq. Imma taħsbu intom li Bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq 
l-art meta jiġi?”  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
 

 

 



49 
 

It-Tlieta u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ktieb tal-Makkabin                                           (1, 41-42) 
 

F’dak iż-żmien, is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li lkoll kellhom 
jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli l-liġi tiegħu. Il-popli kollha 
obdew id-digriet tas-sultan, u ħafna minn Iżrael għoġbithom ir-reliġjon 
tiegħu u offrew is-sagrifiċċji lill-allat foloz u kisru jum is-Sibt. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Mulej, agħtini l-ħajja 
 

Qorbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, 
dawk li marru ’l bogħod mil-liġi tiegħek.  
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, agħtini l-ħajja 
 

Nara lil dawk li ħallewk u nitħassarhom, 
għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, agħtini l-ħajja 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jiena d-dawl tad-dinja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (18, 35-43) 
  

Waqt li Ġesù kien riesaq lejn Ġeriko, kien hemm wieħed agħma 
bilqiegħda mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità. Dan sama’ l-kotra tan-
nies għaddejja u beda jistaqsi x’ġara. U qalulu li kien għaddej Ġesù ta’ 
Nazaret. Hu qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, Bin David, ikollok ħniena 
minni!” Dawk li kienu mexjin quddiem bdew iċanfruh u jsikktuh, imma hu 
aktar issokta jgħajjat: “Bin David, ikollok ħniena minni!” Ġesù waqaf u 
ordna li jressquhulu quddiemu. Meta resaq, staqsieh: “Xi tridni 
nagħmillek?” “Li nara, Mulej!” wieġbu dak. U Ġesù qallu: “Ara, iva! Il-
fidi tiegħek salvatek.” U minnufih beda jara, u baqa’ miexi warajh jagħti 
glorja lil Alla. U l-poplu kollu li ra dan beda jfaħħar lil Alla. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlieta u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ktieb tal-Makkabin                                           (6, 18.31) 
 

F’dak iż-żmien, Elgħażar, wieħed mill-ewlenin fost l-iskribi, bniedem 
imdaħħal fiż-żmien u raġel ta’ eżempju, kienu qegħdin iġagħluh jiftaħ 
ħalqu bilfors biex jiekol il-laħam tal-majjal. Hekk b’dan il-mod għadda 
minn din il-ħajja u ħalla b’mewtu, mhux biss liż-żgħażagħ, imma wkoll 
lill-poplu, eżempju ta’ kuraġġ u tifkira ta’ qawwa. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                                          Salm 3 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu dak li jżommni 
 

Jien b’leħen għoli lill-Mulej insejjaħ; 
hu jweġibni mill-għolja mqaddsa tiegħu.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu dak li jżommni 
 

Immur nimtedd u norqod, u nqum, 
għax il-Mulej iżommni. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu dak li jżommni 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla ħabbna u bagħat lil Ibnu fid-dinja. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (19, 1-10) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun 
hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, 
u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax 
minħabba l-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri ’l quddiem u 
xxabbat ma’ siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se 
jgħaddi. Ġesù, kif wasal hemm, ħares ’il fuq u qallu: “Żakkew, isa, inżel 
minn hemm, għax illum jeħtieġli noqgħod għandek.” 
  

Dak niżel bla telf ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies, meta 
rawh, ilkoll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb 
daħal jistrieħ. Imma Żakkew, wieqaf, qal lill-Mulej: “Ara, Mulej, nofs 
ġidi se nagħtih lill-foqra, u jekk jien qarraqt b’xi ħadd irroddlu għal erba’ 
darbiet iżjed.” Qallu Ġesù: “F’din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, 
għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Għax Bin il-bniedem ġie 
jfittex u jsalva l-mitluf.” 
  
Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlieta u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ktieb tal-Makkabin                                        (7, 1.30-31) 
 

F’dak iż-żmien, qabdu wkoll sebat aħwa u ’l ommhom; u s-sultan beda 
biex jisfurzahom bid-daqqiet tas-swat biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma 
jiswiex. Imma ż-żgħir fosthom qal: “X’intom tistennew? M’iniex se nobdi 
d-digriet tas-sultan; nobdi biss id-digriet tal-Liġi mogħtija lil 
missirijietna permezz ta’ Mosè. U int li vvintajt kull xorta ta’ deni kontra 
l-Lhud, m’intix se taħrab idejn Alla.” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 
 

Isma’, Mulej, it-talba tiegħi, 
ilqa’ l-għajta tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 
 

Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; 
ressaq widintek lejja, isma’ kliemi. 
 

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jien għażiltkom biex tmorru tagħmlu l-frott,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (19, 11-28) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal parabbola, għax kien qrib Ġerusalemm, u n-
nies kien mingħalihom li s-Saltna ta’ Alla kienet se tidher minnufih. Mela 
qal: “Wieħed raġel nobbli siefer f’pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan 
u mbagħad jerġa’ lura. Sejjaħ għaxar qaddejja tiegħu, tahom għaxar 
miniet u qalilhom, ‘Ħaddmuhom, sa ma nerġa’ niġi.’ (Issa n-nies ta’ 
pajjiżu kienu jobogħduh, u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu, ‘Ma 
rriduhx lil dan isaltan fuqna.’)  
 

Ġara li, meta ħa s-saltna u reġa’ lura, bagħat isejjaħ lil dawk il-qaddejja 
li kien tahom il-flus, biex ikun jaf kif ħaddmuhom u x’qalgħu. Resaq l-
ewwel wieħed u qallu, ‘Sinjur, bil-mina tiegħek qlajt għaxar miniet.’ 
Qallu, ‘Sewwa, qaddej tajjeb! Ladarba kont fidil f’ħaġa tassew żgħira, 
ħu f’idejk is-setgħa fuq għaxart ibliet.’ Ġie t-tieni wieħed u qallu, ‘Sinjur 
bil-mina tiegħek daħħalt ħames miniet.’ Lil dan ukoll qallu, ‘U int ħu taħt 
idejk ħamest ibliet.’ 
  

U ġie ieħor u qallu, ‘Sinjur, hawn ara l-mina tiegħek li jien żammejt 
merfugħa f’maktur. Għax jien bżajt minnek billi inti bniedem aħrax, li 
tfittex dak li ma ħżintx, u taħsad dak li ma żrajtx.’ Qallu, ‘Fuq kliemek 
stess nagħmel ħaqq minnek, ja qaddej ħażin! Kont taf li jiena bniedem 
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aħrax, infittex dak li ma ħżintx u naħsad dak li ma żrajtx. Mela għax ma 
mortx tqiegħed flusi l-bank biex meta niġi kont niġbidhom bl-imgħax?’ 
Imbagħad qal lil ta’ madwaru, ‘Ħudulu l-mina u agħtuha lil dak li 
għandu l-għaxar miniet.’ Qalulu, ‘Imma, sinjur, għandu għaxar miniet!’ 
‘Ngħidilkom li kull min għandu, jingħatalu; iżda min ma għandux, 
jitteħidlu saħansitra dak li għandu.  
 

(Lil dawk l-għedewwa tiegħi mbagħad li ma ridunix insaltan fuqhom, 
morru ġibuhom hawn u agħtuhom il-mewt quddiemi.’” Kif qal dan, Ġesù 
qabad it-triq u beda tiela’ lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn.) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlieta u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ktieb tal-Makkabin                                      (2, 15-16.28) 
 

F’dak iż-żmien, waslu fil-belt ta’ Modin il-messaġġiera tas-sultan bl-
ordni li jġiegħlu n-nies jitilqu r-reliġjon tagħhom u jordnawlhom li joffru 
s-sagrifiċċji. U ħafna mill-Iżraelin resqu lejhom; imma Mattatija u 
wliedu nġemgħu għalihom weħidhom. U ħarab hu u wliedu lejn il-
muntanji u ħallew warajhom kulma kellhom fil-belt. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jeħlisna 
 

Il-Mulej Alla, tkellem u sejjaħ l-art. 
Minn fejn titla’ x-xemx sa fejn tinżel, 
Alla wera d-dawl tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jeħlisna 
 

“Agħti lil Alla sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr. 
Imbagħad sejjaħli u jien neħilsek.” 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jeħlisna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Illum isimgħu leħen il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (19, 41-44) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù wasal qrib il-belt ta’ Ġerusalemm u, kif raha, beda 
jibkiha u jgħid: “Mhux li għaraft imqar int ukoll f’dan il-jum x’inhu ta’ 
ġid għalik! Imma issa! Dan hu moħbi minn għajnejk! Għax għad jiġi 
żmien fuqek meta l-għedewwa tiegħek idawruk b’rampa u jagħlquk minn 
kullimkien u jrossu fuqek minn kull naħa; u jġarrfu lilek u lil uliedek fik, u 
ma jħallux fik ġebla fuq oħra, talli ma għaraftx iż-żmien taż-żjara li 
saritlek.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlieta u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ktieb tal-Makkabin                                           (4, 56-57) 
 

Wara r-rebħa li għamlu fuq l-għedewwa, il-Lhud iċċelebraw il-festa tal-
konsagrazzjoni mill-ġdid tal-artal għal tmint ijiem, u offrew ferħana 
sagrifiċċji tal-ħruq, sagrifiċċji tas-sliem u sagrifiċċji ta’ radd il-ħajr. U 
żejnu l-faċċata tat-tempju b’kuruni tad-deheb u tarki żgħar; ġeddew il-
bibien u l-kmamar u qegħdulhom il-bibien.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                             1 Kronaki 29 

Inwieġbu flimkien: Infaħħru l-isem tal-Mulej 
 

Imbierek int, Mulej, 
Alla ta’ Iżrael, missierna, 
minn dejjem għal dejjem. 
 

Inwieġbu flimkien: Infaħħru l-isem tal-Mulej 
 

Tiegħek, Mulej, il-kobor u l-qawwa, 
il-ġieħ, is-sebħ u t-tifħir: 
kulma hemm fis-sema u fl-art. 
 

Inwieġbu flimkien: Infaħħru l-isem tal-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (19, 45-48) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal fit-tempju, u qabad ikeċċi ’l barra l-bejjiegħa 
u jgħidilhom: “Hemm miktub, ‘Id-dar tiegħi tkun dar it-talb.’ Iżda intom 
għamiltuha għar tal-ħallelin.” U kien jgħallem kuljum fit-tempju. Il-
qassisin il-kbar u l-kittieba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jeqirduh; 
iżda ma kinux jafu x’jaqbdu jagħmlu, għax il-poplu kollu kien imqabbad 
miegħu biex jisimgħu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tlieta u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ktieb tal-Makkabin                                         (6, 10-12a) 
 

F’dak iż-żmien, is-sultan Antijoku sema’ bir-rebħa tal-Lhud. Sejjaħ, 
għalhekk, lil ħbiebu kollha u qalilhom: “In-ngħas ħarab minn xfar 
għajnejja, għax qalbi sewda għall-aħħar bid-dwejjaq li għandi fuqi. 
Għedt bejni u bejn ruħi: Ara, x’diqa ġejt fiha, u x’baħar issa sibt ruħi fih! 
Jiena, fis-setgħa tiegħi, kont dejjem ferħan u kont maħbub. Iżda issa 
m’iniex ħlief niftakar fid-deni li għamilt f’Ġerusalemm.”  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                              Salm 9 

Inwieġbu flimkien: Nifraħ għax il-Mulej salvani 
 

Infaħħrek, Mulej, b’qalbi kollha; 
inxandar l-għeġubijiet tiegħek kollha! 
 

Inwieġbu flimkien: Nifraħ għax il-Mulej salvani 
 

Nifraħ u nithenna bik; 
ngħanni lil ismek, int Alla l-għoli. 
 

Inwieġbu flimkien: Nifraħ għax il-Mulej salvani 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù tana d-dawl permezz tal-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (20, 27-40) 
 

(F’dak iż-żmien resqu fuq Ġesù xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jiċħdu l-
qawmien mill-imwiet, u staqsewh: “Mgħallem, Mosè ħallielna miktub, ‘Jekk 
wieħed imutlu ħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-
armla biex inissel ulied lil ħuh.’ Issa jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir 
iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed, u mbagħad it-tielet, f’kelma 
waħda, is-sebgħa li kienu, ħadu l-armla, u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-
aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din, fil-qawmien tal-imwiet, mart min 
minnhom tkun? Għax is-sebgħa jkunu żżewġuha.”) 
  

[F’dak iż-żmien, Ġesù qal:] Weġibhom Ġesù: “Il-bnedmin f’din id-dinja 
jiżżewġu u jżewġu; imma dawk li jkun jistħoqqilhom jgħaddu għad-dinja l-
oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jżewġu u lanqas jiżżewġu. Għax lanqas 
jistgħu jmutu iżjed, għaliex ikunu bħall-anġli, u huma wlied Alla ladarba 
qamu mill-imwiet. U li l-mejtin iqumu, Mosè wkoll urieh, fir-rakkont tax-
xitla tal-għollieq, għax lill-Mulej isejjaħlu Alla ta’ Abraham, Alla ta’ Iżakk, 
u Alla ta’ Ġakobb. Issa hu mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax 
għalih kulħadd jgħix.” Qabżu xi wħud mill-kittieba u qalulu: “Mgħallem, 
sewwa qiegħed tgħid.” Għax xejn iżjed ma kellhom il-wiċċ jistaqsuh. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbgħa u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel                                            (1, 19-20) 
 

Minn fost iż-żgħażagħ kollha li tkellem magħhom is-sultan tal-Babilonja, 
ma kien hemm ħadd bħal Danjel u sħabu; u dawn baqgħu quddiem is-
sultan. U f’kull ħaġa ta’ għerf u għaqal li kien jistaqsihom is-sultan, kien 
isibhom għaxar darbiet aqwa mill-għorried u l-bassara kollha li kien 
hemm fis-saltna kollha tiegħu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                           Danjel 3 

Inwieġbu flimkien: Ta’ min ifaħħrek, Mulej 
 

Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna, 
imbierek ismek qaddis. 
 

Inwieġbu flimkien: Ta’ min ifaħħrek, Mulej 
 

Imbierek int fit-tempju mqaddes tiegħek, 
imbierek int fuq it-tron tas-saltna tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Ta’ min ifaħħrek, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Itolbu u kunu lesti għal meta jerġa’ jiġi Ġesù. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                             (21, 1-4) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù refa’ għajnejh u ra l-għonja jitfgħu l-offerti 
tagħhom fit-teżor tat-tempju. U ra wkoll waħda armla fqira titfa’ 
biċċtejn żgħar tal-flus, u qal: “Ngħidilkom is-sew, din l-armla fqira 
tefgħet iktar minnhom ilkoll. Għax dawn kollha għamlu offerti miż-
żejjed tagħhom, imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet dak kollu li kellha 
biex tgħix.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbgħa u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel                                          (2, 44.45b) 
 

Danjel spjega l-ħolma li kellu s-sultan u qallu, “Fi żmien dawn is-slaten, 
Alla tas-sema jqajjem saltna li ma tinqered qatt, u li l-ħakma tagħha ma 
tgħaddix għal poplu ieħor. Hija ġġib fit-tmiem is-saltniet l-oħra kollha, 
waqt li hi tibqa’ wieqfa għal dejjem. Il-kbir Alla għarraf lis-sultan b’dak 
li għad jiġri ’l quddiem. Il-ħolma hija minnha, u t-tifsira tagħha ta’ min 
jemminha.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                 Danjel 3 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierku, ħlejjaq kollha, lill-Mulej. 
Bierku, o anġli, lill-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierku, smewwiet, lill-Mulej. 
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, lill-Mulej.  
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej jippremja lit-tajbin. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (21, 5-11) 
 

F’dak iż-żmien, kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju 
kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom: “Kulma 
qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma 
tiġġarrafx.” 
  

(U huma staqsewh u qalulu: “Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? U x’se 
jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu?” Qalilhom: 
“Araw li ma titqarrqux. Għax għad jiġu ħafna f’ismi u jgħidu, ‘Jien hu’ u 
‘Iż-żmien wasal’. Tmorrux warajhom! Meta tisimgħu min jitkellem fuq 
gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, 
iżda t-tmiem ma jasalx minnufih.” Imbagħad qalilhom: “Għad iqum ġens 
kontra ġens u saltna kontra saltna, l-art titheżżeż bil-kbir, f’ħafna 
bnadi jkun hemm il-ġuħ u mard li jittieħed, u fis-sema jidhru ħwejjeġ 
tal-biża’ u sinjali tal-għaġeb.”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbgħa u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel                                       (5, 5a.26-28) 
 

F’dak iż-żmien, is-sultan għamel ikla kbira. F’daqqa waħda ħarġu swaba’ 
ta’ id ta’ bniedem, u bdew jiktbu fuq il-ħajt tal-palazz tas-sultan. U ġabu 
lil Danjel biex jispjega dik il-kitba u qal: “It-tifsira tal-kliem hija din: Alla 
għadd il-jiem ta’ saltnatek u temmha; intiżint fil-miżien u kont nieqes 
fil-piż; is-saltna tiegħek maqsuma u mogħtija lill-Medi u lill-Persjani.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                 Danjel 3 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierku, xemx u qamar, lill-Mulej. 
Bierku, kwiekeb tas-sema, lill-Mulej.  
Bierku, xita u riħ, lill-Mulej.  
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierek, nar u sħana, lill-Mulej.  
Bierek, bard u ksieħ, lill-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Ibqa’ ħobbni u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (21, 12-19) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jixħtu jdejhom fuqkom u 
jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja tas-sinagoga u 
jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba 
f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa 
f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, 
għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma 
jkunx jista’ jiqaflu jew imerih.  
 

(U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom u ħutkom u qrabatkom u 
ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom, u kulħadd isir jobgħodkom 
minħabba f’ismi. Imma xagħra waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk 
tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom!”) 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbgħa u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel                               (6, 17a.20.22-23a) 
 

F’dak iż-żmien, xi rġiel raw li Danjel m’obdiex il-liġi tas-sultan u baqa’ 
jitlob lil Alla. Imbagħad is-sultan ta ordni biex iġibu lil Danjel; u tefgħuh 
fil-ħofra tal-iljuni. Dak il-lejl is-sultan ma setax jorqod. L-għada filgħodu 
qam kmieni u ħaffef u mar lejn il-ħofra tal-iljuni u għajjat lil Danjel. 
Danjel wieġeb lis-sultan: “Jalla tgħix għal dejjem, sultan! Alla tiegħi 
bagħat l-anġlu tiegħu jagħlaq ħalq l-iljuni biex ma jagħmluli xejn.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                           Danjel 3 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierku, dawl u dlam, lill-Mulej. 
Bierku, beraq u sħab, lill-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Ħa tbierek l-art lill-Mulej, 
ħa tfaħħru u tgħollih fuq kollox għal dejjem. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (21, 20-28) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: (“Meta mbagħad taraw lil 
Ġerusalemm magħluqa minn kullimkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda 
tagħha tkun waslet. Ħa jaħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-
Lhudija u jitbiegħdu minnha dawk li jkunu ġo nofsha, u ma jerġgħux lura 
fiha dawk li jkunu fir-raba’; għax dawk ikunu jiem il-kastig li fihom iseħħ 
kulma hemm miktub. Jaħasra għalihom in-nisa li f’dawk il-jiem ikunu tqal 
jew ireddgħu! Għax hemm kbir jaqa’ fuq il-pajjiż, u korla fuq dan il-poplu. 
In-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf, u jittieħdu lsiera fost il-pagani kollha; 
u Ġerusalemm tibqa’ tintrifes taħt saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien 
il-ġnus.) 
 

U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art, 
b’qalbhom ittaqtaq, ma jafux x’jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-
baħar u tal-imwieġ; in-nies jibżgħu għax jobsru x’ikun ġej fuq id-dinja, 
għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu. Imbagħad jaraw lil Bin il-bniedem 
ġej fi sħaba, b’qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu 
qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbgħa u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

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

Jien, Danjel, kont qiegħed inħares f’dehra li kelli. U billejl deherli 
qiegħed nara bħal iben ta’ bniedem, ġej mis-sħab tas-sema, li baqa’ 
sejjer sax-Xiħ fl-għomor u ressquh quddiemu. U tawh ħakma, ġieħ, u 
saltna, biex lilu jaqdi kull poplu, u lsien. Il-ħakma tiegħu hi għal dejjem u 
ma tgħaddix, u s-saltna tiegħu ma tinqeridx. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                           Danjel 3 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierku, ħut kbir u kulma jgħix fl-ilma, lill-Mulej. 
Bierku, għasafar tal-ajru, lill-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierku, annimali kollha, lill-Mulej, 
faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem.  
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (21, 29-33) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Ħarsu lejn 
is-siġra tat-tin u s-siġar l-oħra. Malli tarawhom jarmu, intom stess 
tintebħu li s-sajf diġà fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu afu 
li s-Saltna ta’ Alla hi fil-qrib. Tassew ngħidilkom, li ma jgħaddix dan in-
nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma 
jgħaddix.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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L-Erbgħa u Tletin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel                                     (7, 15-16a.27) 
 

Jien, Danjel, ħassejtni mnikket fija nnifsi fl-ispirtu, u d-dehriet ta’ moħħi 
ħawduni. Ersaqt lejn wieħed minn dawk li kienu hemm wieqfa, u 
staqsejtu fuq dan kollu biex inkun żgur. U qalli: “Is-saltna u s-setgħa u 
l-kobor tas-saltniet ta’ taħt is-smewwiet kollha jingħataw lill-poplu tal-
qaddisin ta’ Alla l-Għoli. Saltnatu saltna għal dejjem, u kull setgħa 
taqdih u tisma’ minnu.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                 Danjel 3 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierku, ulied il-bnedmin, lill-Mulej. 
Bierku, qassisin tal-Mulej, lill-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
 

Bierku, qaddejja tal-Mulej, lill-Mulej.  
Bierku, qaddisin u intom ta’ qalbkom umli, lill-Mulej.  
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għal dejjem 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Kunu ppreparati għal dakinhar li tiltaqgħu ma’ Ġesù. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (21, 34-36) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Oqogħdu attenti, u qisu li l-
ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom, u tħallux li l-
ħafna tħassib għall-ħtiġiet tal-ħajja jeħdilkom raskom, li ma ssibuhx dak 
il-Jum fuqkom għal għarrieda. Għax hu Jum li għad jaqa’ bħal nassa fuq 
kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha. Ishru, mela, u itolbu l-ħin kollu, 
biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kulma għandu jiġri u tieqfu quddiem Bin 
il-bniedem.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 

 

 

 

 

 

 

 


