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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                       (1, 10.16-17) 
 

Isimgħu l-kelma tal-Mulej, intom prinċpijiet ta’ Sodoma; agħtu widen 
għat-tagħlim ta’ Alla tagħna, intom nies ta’ Gomorra! Dan jgħid il-
Mulej: “Inħaslu u tnaddfu, ieqfu mill-ħażen. Tgħallmu għamlu t-tajjeb, 
fittxu d-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltim, aqbżu għall-armla.” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej irid li nimxu bis-sewwa   
 

Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi, 
int, li ma tismax minni, 
u ma tagħtix kas dak li ngħidlek? 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej irid li nimxu bis-sewwa   
 

lil min jimxi bis-sewwa  
nurih is-salvazzjoni ta’ Alla. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej irid li nimxu bis-sewwa   
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Imberkin dawk li jbatu minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna 
tas-Smewwit.’ 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                     (10, 34-11, 1) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-appostli tiegħu: (“Taħsbux li jiena ġejt inġib 
il-paċi fuq l-art! Ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf. Iva, ġejt nifred lill-
bniedem minn missieru, lill-bint minn ommha, u lill-mara minn omm 
żewġha; u l-bniedem ikollu n-nies ta’ daru stess għedewwa tiegħu. Min 
iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi; 
min iħobb lil ibnu jew lil bintu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun tiegħi. U 
min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqqlux li jkun miegħi.) 
  

Min isib lil ħajtu, jitlifha; u min jitlef lil ħajtu minħabba fija jsibha. Min 
jilqa’ lilkom jilqa’ lili, u min jilqa’ lili jkun jilqa’ lil dak li bagħatni. Min 
jilqa’ profeta għax hu profeta, ħlas ta’ profeta jieħu; u min jilqa’ 
bniedem ġust għax hu ġust, ħlas ta’ wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti 
mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax hu dixxiplu, 
tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu.” Meta mbagħad Ġesù temm 
jagħti dawn it-twissijiet lit-tnax-il dixxiplu tiegħu, telaq minn hemm 
biex jipprietka fl-ibliet tagħhom. 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                                    (7, 3a.4-7) 
 

Il-Mulej qal lil Iżaija: “Mur iltaqa’ ma’ Aħaż is-sultan, u għidlu: “La 
tibżax, la taqtax qalbek quddiem ir-rabja ta’ Resin u ta’ bin Remalija. 
Għax huma jridu jagħmlulek il-ħsara u qalu: ‘Ħa nitilgħu għal Ġuda, 
naħtfuha f’idejna, u nġegħluha toqgħod għalina, u nqiegħdu sultan 
fuqha lil bin Tabal.’ Dan ma jiġrix u ma jkun qatt!” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa                                         
 

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

Inwieġbu flimkien: Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa 
 

Ara, is-slaten ingħaqdu, imxew ilkoll flimkien; 
kif rawha, baqgħu mistagħġba, tfixklu u ħarbu. 
 

Inwieġbu flimkien: Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Illum isimgħu leħen il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (11, 20-24) 
 
F’dak iż-żmien, Ġesù qabad iċanfar bis-sħiħ l-ibliet li ma wrewx indiema 
minkejja l-ħafna mirakli li kien għamel fihom: “Ħażin għalik, Korożajn! 
Ħażin għalik, Betsajda! Għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f’Tir u 
Sidon, kieku ilhom li wrew indiema bl-ilbies tal-ixkejjer u l-irmied. Iżda 
ngħidilkom li jum il-ħaqq se jkun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U 
int, Kafarnahum, taħseb li se titgħolla sas-sema? Sal-qiegħ nett għad 
tinxteħet! Għax kieku l-mirakli li saru fik saru f’Sodoma, kieku għadha 
wieqfa sal-lum. Imma ngħidilkom li jum il-ħaqq se jkun eħfef għall-art 
ta’ Sodoma milli għalik!” 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                    (10, 6a.7) 
 

Dan jgħid il-Mulej: “Għall-poplu ħażin jien nibagħtu, u jeħodlu dak li hu 
tiegħu. Imma hu ma jifhimhiex hekk, u f’qalbu ma jidhirlux hekk: għax 
f’qalbu għandu li jħarbat, u jeqred ġnus fuq ġnus.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 93 (94) 

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

Huma jkasbru lill-poplu tiegħek Mulej; 
jgħidu: “Ma jarax il-Mulej.” 
Forsi min għamel l-għajnejn ma jarax? 
 

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

Il-Mulej ma jħallix il-poplu waħdu. 
Is-sewwa jerġa’ jsir bil-ġustizzja, 
u fuqu jimxu dawk kollha ta’ qalb safja. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej ma jitlaqx lill-poplu tiegħu                          
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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 Mattew                                         (11, 25-27) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qabad u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-
art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen 
u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox 
kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-
Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-
Iben irid jgħarrafhulu.” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                        (26, 7-9a.12) 
 

Triq dritta tħejji għal min hu sewwa. Iva, fi triq il-ġudizzji tiegħek 
nittamaw, Mulej; għal ismek tixxennaq ruħna. Billejl tixtieqek ruħi; mas-
sebħ tfittxek ġo fija qalbi. Mulej, int tagħtina s-sliem, dak kollu li 
nagħmlu aħna, għamiltu int għalina. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                         Salm 101 (102) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jismagħna               
 

Int, Mulej, għal dejjem tibqa’; 
minn nisel għal nisel it-tifkira tiegħek. 
Inti tqum u tħenn għal Sijon, għax hu ż-żmien li tħenn. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jismagħna               
 

Il-Mulej jittawwal mis-sema lejn l-art, 
biex jisma’ u jeħles lil min qed ibati. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jismagħna               



8 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
‘Ejjew għandi intom li tinsabu għajjenin, u jien nagħtikom il-mistrieħ.’ 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (11, 28-30) 
 

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

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija                                                  (38, 1a.4-6) 
 

F’dak iż-żmien, Ħeżekija kien marid u kważi se jmut. Imbagħad il-kelma 
tal-Mulej ġiet fuq Isaija u qallu: “Mur u għid lil Ħeżekija: ‘Dan jgħid il-
Mulej, Alla ta’ David missierek: Jien smajt it-talba tiegħek, rajt id-
dmugħ tiegħek. Ara, se tgħix ħmistax-il sena oħra, u neħilsek minn id is-
sultan tal-Assirja, lilek u ’l din il-belt, u nħares ’il din il-belt.’” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                          Isaija 38 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int salvajt lil ħajti                             
 

Jien għedt: “Miniex se nara l-Mulej f’art il-ħajjin; 
ma nara b’għajnejja lil ħadd iżjed.” 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int salvajt lil ħajti                             
 

“Mulej, qalbi tgħix għalik, 
fejjaqni u agħtini saħħti.” 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int salvajt lil ħajti                             
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Hallelujah. Hallelujah. 
“In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                              (12, 1-8) 
 

Darba waħda, is-Sibt, Ġesù kien għaddej minn għalqa miżrugħa. Issa 
lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ; u bdew jaqtgħu s-sbul u jikluh. Imma 
rawhom il-Fariżej, u qalulu: “Ara, id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma 
jiswiex nhar ta’ Sibt.” U hu qalilhom: “Ma qrajtux x’għamel David meta 
kien bil-ġuħ, hu u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta’ 
Alla u kiel il-ħobż tal-preżenza ta’ quddiem il-Mulej, li la hu u lanqas 
dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu, imma l-qassisin 
biss? Jew ma qrajtux fil-Liġi li nhar ta’ Sibt il-qassisin fit-tempju jiksru 
s-Sibt bla ma jonqsu? Ngħidilkom li hawnhekk hawn min hu aqwa mit-
tempju. Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet, ‘Ħniena rrid, u mhux 
sagrifiċċju’ ma kontux tikkundannaw lil min hu bla ħtija. Għax Bin il-
bniedem huwa Sid is-Sibt.” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

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

Ħażin għalihom dawk li jippjanaw il-ħsara billejl u jagħmluha mas-sebħ 
filgħodu, għax għandhom is-setgħa. Għalhekk dan jgħid il-Mulej: “Ara, 
din ir-razza ta’ nies, se tbatu minħbabba l-ħażen tagħkom, u ma 
tibqgħux timxu raskom merfugħa, għax ikun żmien ħażin.” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Mulej, tinsiex lill-imsejken 
 

Għaliex, Mulej, tinsab ’il bogħod? 
Għaliex tinħeba waqt il-bżonn? 
Fi kburitu l-ħażin lill-fqir jaħqar. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, tinsiex lill-imsejken 
 

Int tara d-deni u l-ħsara. 
F’idejk jintelaq l-imsejken. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, tinsiex lill-imsejken 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu permezz ta’ Ġesù. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (12, 14-21) 
 

F’dak iż-żmien, il-Fariżej ħarġu u bdew jiftiehmu bejniethom kontra 
Ġesù, kif se jeqirduh. Ġesù sar jaf b’dan u telaq minn hemm. Ħafna nies 
marru warajh u fejjaqhom kollha, u ordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux 
min kien, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, 
meta qal: 
“Ara l-Qaddej tiegħi li jiena ħtart, 
l-għażiż tiegħi li bih ruħi tgħaxxqet! 
Jien inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu 
u hu jxandar il-ġustizzja lill-ġnus. 
Ma jiksirha ma’ ħadd, 
ma jgħollix leħnu 
u ħadd ma jisma’ leħnu fil-pjazez. 
Qasba mġelġla ma jiksirhiex, 
u musbieħ inemnem ma jitfihx, 
sa ma jwassal il-ġustizzja għar-rebħa, 
u f’ismu jittamaw il-ġnus.” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Mikea                                          (6, 8) 
 

Il-Mulej Alla tiegħek, uriek x’inhu tajjeb u x’jistenna minnek: li tagħmel 
dak li hu sewwa, li tħobb u tkun ħanin, u li tkun umli fl-imġiba tiegħek 
ma’ Alla tiegħek. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Alla jrid min jimxi sewwa                               
 

Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr,  
dan isebbaħni.  
 

Inwieġbu flimkien: Alla jrid min jimxi sewwa    
 

Lil min jimxi bis-sewwa  
nurih is-salvazzjoni ta’ Alla. 

 

Inwieġbu flimkien: Alla jrid min jimxi sewwa    
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Hallelujah. Hallelujah. 
Illum isimgħu leħen il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (12, 38-42) 
 

F’dak iż-żmien, xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej qabdu u qalu lil Ġesù: 
“Mgħallem, xtaqna kieku naraw sinjal mingħandek.” Iżda hu weġibhom: 
“Sinjal iridu nisel ħażin u infidil! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief 
dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamel tlitt ijiem u tlitt iljieli f’żaqq 
il-ħuta, hekk ukoll Bin il-bniedem għad jagħmel tlitt ijiem u tlitt iljieli fil-
qalba tal-art.  
 

(F’jum il-ħaqq, in-nies ta’ Ninwè għad iqumu kontra dan in-nisel u 
jikkundannawh, għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta’ Ġona; u araw 
hawn min hu aqwa minn Ġona hawnhekk! F’jum il-ħaqq, is-sultana tan-
Nofsinhar għad tqum u teħodha kontra dan in-nisel u tikkundannah, 
għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma’ l-għerf ta’ Salamun; u araw 
hawn min hu aqwa minn Salamun hawnhekk!”) 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Għeluq il-Ktieb tal-Profeta Mikea                                  (7, 15-19a) 
 

Urina, Mulej, l-għeġubijiet tiegħek, bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Min hu 
Alla bħalek li jneħħi l-ħażen, u jaħfer id-dnubiet? Hu ma żammx ir-rabja 
tiegħu għal dejjem, għax lilu jogħġbu juri ħniena. U hu jerġa’ jħenn 
għalina. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 84 (85) 

Inwieġbu flimkien: Urina t-tieba tiegħek, Mulej                                              
 

Urejt l-imħabba tiegħek lejn artek; 
Neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek; 
ħfirtilhom dnubiethom kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Urina t-tieba tiegħek, Mulej                                              
 

Uri lilna, Mulej, it-tieba tiegħek, 
u s-salvazzjoni tiegħek agħtina. 
 

Inwieġbu flimkien: Urina t-tieba tiegħek, Mulej                                              
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (12, 46-50) 
 

F’dak iż-żmien, kif Ġesù kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu 
u ħutu, waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu: “Ara, ommok u 
ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk.” Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu, 
u qallu: “Min hi ommi? U min huma ħuti?” Imbagħad medd idu lejn id-
dixxipli tiegħu u qal: “Dawn, araw, huma ommi u ħuti. Għax kull min 
jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa ħija, u oħti, u 
ommi.” 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Bidu tal-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                              (1, 5-8) 
 

Il-Mulej kellimni u qalli, “Qabel ma twelidt, jien għażiltek biex tkun 
profeta fost il-popli.”  Imma jien weġibt, “Sidi, ma nafx nitkellem u 
għadni żgħir.” U l-Mulej weġibni, “Tgħidx, ‘Għadni żgħir’. Int tmur kull 
fejn nibagħtek u tgħid kulma nordnalek. La tibżax, għax jien miegħek.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                   Salm 70 (71) 

Inwieġbu flimkien: Jiena nxandar is-sewwa tal-Mulej              
 

Fik, Mulej, jien nistkenn; 
Ma jkolli qatt għax nitfixkel. 
 

Inwieġbu flimkien: Jiena nxandar is-sewwa tal-Mulej              
 

Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi; 
Mulej inti l-fiduċja tiegħi. 
Fuqek serraħt sa minn meta twelidt. 
 

Inwieġbu flimkien: Jiena nxandar is-sewwa tal-Mulej              
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Hallelujah. Hallelujah. 
Min jilqa’ l-Kelma ta’ Alla, jkollu l-ħajja ta’ dejjem. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                              (13, 1-9) 
 

Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda 
hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta’ nies li kellu jitla’ fuq 
dgħajsa u jinżel bilqiegħda fiha; in-nies qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt, 
u hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: 
“Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu 
mal-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; iżda mbagħad telgħet ix-xemx, u nħarqu u 
nixfu, għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk 
kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f’art tajba, u għamlu 
l-frott, min mija, min sittin, u min tletin. Min għandu widnejn, ħa 
jisma’!” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                (2, 2a.7-8) 
 

F’dak iż-żmien, kellimni l-Mulej, u qalli: “Mur u għajjat f’widnejn 
Ġerusalemm, u għidilha: ‘Jien ġibtkom f’art qisha ġnien, biex tieklu l-
frott tagħha u dduqu l-benna tagħha. Imma ġejtu u għamiltu l-ħażin. Il-
qassisin ma staqsewx: “Fejn hu l-Mulej?” L-għorrief tal-liġi ma 
għarfunix; ir-rgħajja dinbu kontrija; il-profeti ħabbru f’isem alla falz, u 
marru wara ħwejjeġ fiergħa.’” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                   Salm 35 (36) 

Inwieġbu flimkien: Mulej, għandek hemm il-ħajja                         
 

Kemm hi għażiża t-tieba tiegħek, o Alla! 
Għad-dell ta’ tal-ġwienaħ tiegħek jistkennu l-bnedmin. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, għandek hemm il-ħajja                         
 

Għax għandek hemm il-ħajja, 
fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, għandek hemm il-ħajja                         
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Hallelujah. Hallelujah. 
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn l-affarijiet tas-
Saltna wrejthom liċ-ċkejknin. 
Hallelujah. 
 

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

F’dak iż-żmien, resqu lejn Ġesù d-dixxipli u staqsewh: “Għaliex tkellimhom 
bil-parabboli?” Hu weġibhom: “Għax lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-
Saltna tas-Smewwiet; iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min 
għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu 
saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli; għax 
iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk 
isseħħ fihom il-profezija ta’ Isaija li tgħid: 
‘Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux, u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. 
Għax il-qalb ta’ dan il-poplu twebbset: kienu tqal biex jisimgħu b’widnejhom, 
u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b’għajnejhom, u jisimgħu 
b’widnejhom u jifhmu b’moħħhom, u hekk ibiddlu ħajjithom u jiena 
nfejjaqhom.’ 
  

Intom, iżda, henjin għajnejkom, għax qegħdin jaraw; henjin widnejkom, għax 
qegħdin jisimgħu. Tassew, ngħidilkom, li bosta profeti u nies ġusti xtaqu 
jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin 
tisimgħu intom u ma semgħuhx!” 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                      (3, 14-15.17) 
 

Erġgħu lura, ulied ribelli, għax jiena s-Sid tagħkom. U neħodkom, wieħed 
minn belt u tnejn minn kull familja, u ndaħħalkom f’Sijon. U nagħtikom 
rgħajja għal qalbi, li jirgħu bl-għerf u l-għaqal. F’dak iż-żmien isejħu ’l 
Ġerusalemm ‘It-tron tal-Mulej’ u jinġabru fiha l-popli kollha għal isem il-
Mulej, u ma jimxux aktar mal-qalb iebsa u ħażina tagħhom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI          Ġeremija 31 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna bħal ragħaj                                             
 

Isimgħu, popli, u xandru l-kelma tal-Mulej: 
“Il-Mulej se jiġbor lil Israel 
u jħarsu kif ragħaj iħares il-merħla tiegħu.” 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna bħal ragħaj                                             
 

Għad jiġu u jgħannu fuq l-għolja ta’ Sijon, 
u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna bħal ragħaj                                           
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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 Mattew                                          (13, 18-23) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mela isimgħuha intom il-
parabbola ta’ dak li ħareġ jiżra’. Kull min jisma’ l-kelma tas-Saltna u ma 
jifhimhiex, jersaq il-Ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera’ f’qalbu: dan huwa 
dak li nżera’ mal-mogħdija. Dak li nżera’ f’art kollha blat huwa dak li 
jisma’ l-Kelma u jilqagħha minnufih bil-ferħ, imma għeruq ma jkollux fih 
innifsu, u għalhekk ftit idum; imbagħad jiġi fuqu l-għawġ, jew isib min 
iħabbtu minħabba l-Kelma, u malajr jitfixkel. Dak li nżera’ qalb ix-xewk 
huwa dak li jisma’ l-Kelma iżda l-inkwiet żejjed għall-ħwejjeġ tad-dinja u 
l-ġibda għall-ġid tal-art joħonqulu l-Kelma, li għalhekk ma tagħmilx 
frott. Dak imbagħad li nżera’ f’art tajba huwa dak li jisma’ l-Kelma u 
jifhimha; u tassew hu jagħmel il-frott; dan jagħmel mija, dak sittin, u l-
ieħor tletin.” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                              (7, 1-3) 
 

Il-Mulej qal lil Ġeremija: “Mur oqgħod f’bieb it-tempju tal-Mulej u għid: 
‘Isimgħu l-kelma tal-Mulej, nies kollha ta’ Ġuda, intom li tidħlu minn 
dawn il-bibien biex taduraw lill-Mulej. Dan jgħid il-Mulej, Alla ta’ Iżrael: 
Tejbu l-imġiba u l-għemil tagħkom, u jiena nħallikom tgħixu f’dan il-
post.’” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                                            Salm 83 (84)          
Inwieġbu flimkien: Kemm hi għażiża d-dar tiegħek 
 

Infaħħar bil-ferħ lil Alla l-Ħaj! 
Imberkin dawk li jgħixu fid-dar tiegħek, o Alla; 
huma jfaħħruk għal dejjem. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm hi għażiża d-dar tiegħek 
 

Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek 
aħjar minn elf jum f’post ieħor. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm hi għażiża d-dar tiegħek 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma ta’ Alla li hemm fikom. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (13, 24-30) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù ġab parabbola oħra lill-folla u qalilhom: “Is-Saltna 
tas-Smewwiet tixbah lil wieħed raġel li żara’ żerriegħa tajba fl-għalqa 
tiegħu. Iżda xħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu, żara’ s-
sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ is-
sbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sid l-għalqa u qalulu: 
‘Sinjur, int mhux żerriegħa tajba żrajt fl-għalqa tiegħek? Mela dis-
sikrana mnejn ġiet?’ Iżda hu qalilhom: ‘Dil-biċċa għamilhieli xi għadu 
tiegħi!’ ‘Tridx immorru niġbruha?’ qalulu l-qaddejja. Qalilhom: ‘Le, għax 
intom u tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha l-qamħ 
ukoll. Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad; meta mbagħad jasal il-
ħsad, ngħid lill-ħassada: Iġbru s-sikrana l-ewwel, u orbtuha qatta qatta 
għall-ħruq, imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi.’” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                  (13, 9-10) 
 

Il-Mulej kellimni u qalli: “Dan jgħid il-Mulej: Dan il-poplu ħażin, li ma 
jridx jisma’ kliemi, li jrid bilfors jimxi mal-ebusija ta’ qalbu, u mar jaqdi 
allat oħra u nxteħet wiċċu fl-art quddiemhom, dan il-poplu jiġrilu bħal 
ħżiem li ma jiswa għal xejn.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Dewteronomju 32 

Inwieġbu flimkien: La tinsiex lill-Mulej, Alla tiegħek                          
 

Inti nsejt lil Alla li tak il-ħajja. 
Il-Mulej ra dan, u ma ħax gost b’uliedu. 
 

Inwieġbu flimkien: La tinsiex lill-Mulej, Alla tiegħek                          
 

U qal: “Ħa nħallihom waħedhom, 
u nara xi jsir minnhom. 
Għax huma kelma ma jżommuhiex.” 
 

Inwieġbu flimkien: La tinsiex lill-Mulej, Alla tiegħek                          
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej tana l-ħajja bil-Kelma tiegħu. 
Hallelujah. 
 

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

F’dak iż-żmien, Ġesù ġab lill-folla parabbola oħra u qalilhom: “Is-Saltna 
tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun 
qabad u żeragħha fl-għalqa tiegħu. Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost 
iż-żrieragħ kollha, iżda meta tikber, tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u 
ssir siġra, hekk li l-għasafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-friegħi tagħha.” 
Qalilhom parabbola oħra: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira 
li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa ma tkun 
għoliet l-għaġna kollha.” Dan kollu Ġesù qalu bil-parabboli lin-nies, u 
mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom, biex hekk iseħħ dak li kien 
ingħad permezz tal-profeta, meta qal: ‘Niftaħ fommi bil-parabboli, 
nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja.’ 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                      (14, 21b-22) 
 

Ftakar Mulej! Tiksirx il-patt li għamilt magħna. Hemm xi ħadd fost l-
allat foloz tal-popli, li jista’ jibgħat ix-xita? Jew jistgħu s-smewwiet 
waħedhom jagħmlu dan? Mhux inti l-Mulej, Alla tagħna? Fik it-tama 
tagħna, għax int għamilt dan kollu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                 Salm 78 (79) 

Inwieġbu flimkien: Eħlisna int, Mulej  
 

Fittex ejja, Mulej, u lqagħna bil-ħniena tiegħek, 
għax ninsabu mitlufin u għajjenin. 
 

Inwieġbu flimkien: Eħlisna int, Mulej 
 

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

Inwieġbu flimkien: Eħlisna int, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Kull min jilqa’ lil Ġesù, għandu l-ħajja ta’ dejjem. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (13, 36-43) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli 
tiegħu u qalulu: “Fissirhielna l-parabbola tas-sikrana fl-għalqa.” U 
weġibhom: “Dak li jiżra’ ż-żerriegħa t-tajba huwa Bin il-bniedem. L-
għalqa hija d-dinja; iż-żerriegħa t-tajba huma wlied is-Saltna; is-sikrana 
huma wlied il-Ħażin, u l-għadu li żeragħha huwa x-Xitan. Il-ħsad ifisser 
tmiem id-dinja, u l-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u 
jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-
anġli tiegħu, u huma jiġbru barra mis-Saltna tiegħu kulma jġib it-tfixkil 
u kull min jagħmel il-ħażen, u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; 
hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien. Imbagħad il-ġusti 
jsiru jiddu bħax-xemx fis-Saltna ta’ Missierhom. Min għandu widnejn, 
ħa jisma’!” 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                        (15, 19-20) 
 

Dan jgħid il-Mulej: “Jekk iddur lejja, irreġġgħek lejja biex tieqaf 
quddiemi. Jerġgħu lura huma lejk, u mhux int terġa’ lura lejhom. 
Nagħmlek sur qawwi tal-bronż kontra dan il-poplu; huma jaħbtu għalik, 
iżda ma jkunux jifilħu għalik; għax jiena miegħek, biex neħilsek u 
nsalvak.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                                  Salm 58 (59) 

Inwieġbu flimkien: Mulej, inti l-kenn tiegħi 
 

Mulej, eħlisni minn dawk li jagħmlu l-ħażen, 
salvani min-nies ħżiena. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, inti l-kenn tiegħi 
 

Qawwa tiegħi, jiena lilek nistenna, 
għax inti, Alla, fortizza tiegħi. 
Alla tiegħi jħobbni u jiġi jilqagħni. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, inti l-kenn tiegħi 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kulma smajt mingħand Missieri għidtulkom.’ 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (13, 44-46) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Is-Saltna tas-Smewwiet 
tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu 
ferħan imur ibigħ kulma jkollu u jixtri dik l-għalqa. Tixbah ukoll is-Saltna 
tas-Smewwiet lil wieħed neguzjant ifittex ġawhar fin; meta sab ġawhra 
tiswa ħafna, mar biegħ kulma kellu u xtara lilha.” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                             (18, 3-6) 
 

Jiena nżilt għand il-fuħħari, u sibtu qiegħed jaħdem fuq ir-rota. U hekk 
kif il-ġarra li kien qed jaħdem ħarġitlu ħażin, dan raġa’ għamel oħra 
minnha kif għoġob lilu. Imbagħad il-Mulej kellimni u qalli: “Dar Israel, 
jaqaw ma nistax nimxi magħkom bħal dan il-fuħħari? Bħalma hu t-tafal 
f’idejn il-fuħħari, hekk intom f’idejja, dar Israel.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                               Salm 145 (146) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tiegħi      
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tiegħi      
 

Hieni min f’Alla jsib l-għajnuna tiegħu, 
min għandu t-tama fil-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tiegħi      
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Hallelujah. Hallelujah. 
Iftħilna l-qalb tagħna biex nifhmu l-kelma tiegħek, Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (13, 47-53) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tixbah ukoll is-Saltna tas-
Smewwiet lil xibka mitfugħa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta 
timtela jtellgħuha x-xatt, u joqogħdu bilqiegħda, jiġbru fil-kannestri dak 
li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja: l-anġli joħorġu 
jifirdu l-ħżiena mill-ġusti, u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk 
ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien. Kollu fhimtuh dan?” “Iva,” 
qalulu. U hu qalilhom: “Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-
Saltna tas-Smewwiet jixbah lil wieħed sid li, mill-ħażna tiegħu, joħroġ 
sew il-ġdid u sew il-qadim.” Meta mbagħad Ġesù temm dawn il-
parabboli, telaq minn hemm. 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                          (26, 4-6a) 
 

Il-Mulej kellem lil Ġeremija u qallu: “Mur fil-bitħa tat-tempju u 
għidilhom dan il-kliem: ‘Dan jgħid il-Mulej: Jekk intom ma tisimgħux 
minni biex timxu fuq il-liġi tiegħi li tajtkom, billi tisimgħu l-kliem tal-
profeti li jiena bgħattilkom, imma li intom ma smajtux minnhom, jiena 
nagħmel minn dan it-tempju ħerba bħal Silo.’” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 68 (69) 

Inwieġbu flimkien: O Alla, weġibni                           
 

Minħabba qegħdin jagħjruni, 
u l-mistħija tiksili wiċċi.  
It-tagħjir ta’ min jgħajjar lilek waqa’ fuqi. 
 

Inwieġbu flimkien: O Alla, weġibni                           
 

Imma jien lilek nitlob, Mulej; 
meta jogħġbok, o Alla, weġibni. 
 

Inwieġbu flimkien: O Alla, weġibni                           
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-kelma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (13, 54-58) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-
sinagoga tagħhom, u huma baqgħu mistagħġba hekk li bdew jgħidu: 
“Mnejn ġieb dan l-għerf u din il-qawwa tal-għaġeb? Dan mhuwiex bin il-
mastrudaxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u 
Ġużeppi u Xmun u Ġuda? U ħutu l-bniet mhumiex kollha magħna? Mnejn 
ġieh dan kollu?” U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesù qalilhom: “Ebda 
profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu u daru stess.” U hemmhekk 
ma għamilx ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta’ fidi tagħhom. 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                            (26, 12-13a) 
 

F’dak iż-żmien, wara li qabduh, Ġeremija qal lill-qassisin u lill-poplu 
kollu: “Il-Mulej bagħatni nħabbar kontra dan it-tempju u l-belt il-
ħwejjeġ kollha li smajtu mingħandi. Issa, mela, irranġaw l-imġiba 
tagħkom u dak li tagħmlu, u agħtu widen għas-sejħa tal-Mulej, Alla 
tagħkom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI         Salm 68 (69) 

Inwieġbu flimkien: O Alla, weġibni                           
 

Jaraw l-imsejkna u jifirħu; 
u tagħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla. 
 

Inwieġbu flimkien: O Alla, weġibni                           
 

Għax jisma’ l-fqajrin il-Mulej, 
ma jinsiex lil min qed ibati. 
 

Inwieġbu flimkien: O Alla, weġibni                           
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imberkin dawk li jbatu minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna 
tas-Smewwiet. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                            (14, 1-12) 
 

F’dak iż-żmien, Erodi t-tetrarka sema’ bil-fama ta’ Ġesù u lill-qaddejja 
tiegħu qalilhom: “Dan Ġwanni l-Battista! Iva, hu, qam mill-imwiet! U 
minħabba f’hekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih!” Għax Erodi 
kien arresta lil Ġwanni, u qaflu l-ħabs u ħallieh hemm minħabba Erodja, 
mart ħuh Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu: “Inti lil dik ma tistax 
iżżommha!” Ried kieku joqtlu, imma kien jibża’ min-nies, għax kienu 
jżommuh bi profeta.  
 

(Mela wasal jum li fih Erodi għalaq sninu, u bint Erodja ħarġet fin-nofs 
tiżfen, u għoġbot lil Erodi; għalhekk wegħedha taħt ġurament li jagħtiha 
kulma titolbu. U hi, mogħwija minn ommha, qaltlu: “Agħtini issa stess 
ras Ġwanni l-Battista fuq platt.” Is-sultan tnikket, iżda minħabba l-
ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatalha. U bagħat jaqta’ 
ras Ġwanni fil-ħabs. U ġiebu rasu fuq platt u tawha lit-tfajla, u din 
ħaditha lil ommha. Imbagħad id-dixxipli tiegħu ġew, ħadu l-ġisem 
tiegħu u difnuh, u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesù.) 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                      (28, 15) 
 

F’dak iż-żmien, Ħananija tkellem f’isem il-Mulej, u ħabbar affarijiet li ma 
qallux il-Mulej. Il-profeta Ġeremija qal lil Ħananija l-profeta: 
“Ħananija, ismagħni, nitolbok: ma kienx il-Mulej li bagħtek, imma int 
ġagħalt lil dan il-poplu jittama f’gidba.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                  Salm 118 (119) 

Inwieġbu flimkien: Għallimni l-kmandamenti tiegħek, Mulej 
 

Żommni ’l bogħod minn triq il-gideb; 
agħtini fi tjubitek il-liġi tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Għallimni l-kmandamenti tiegħek, Mulej 
 

Mil-liġijiet tiegħek qatt ma nitbiegħed, 
għax int kont li għallimthomli. 
 

Inwieġbu flimkien: Għallimni l-kmandamenti tiegħek, Mulej 
 
 



38 
 

F’Sena A jinqara dan l-Evanġelju 
Hallelujah. Hallelujah. 
Rabbi, inti l-Iben ta’ Alla, is-Sultan ta’ Israel. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                               (14, 22-36) 
  

Wara li l-folla kielet, Ġesù minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa 
u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-
nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija kien għadu 
hemm fuq, waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f’nofs il-baħar titħabat mal-mewġ, 
għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn in-naħa 
tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. “Dan xi 
fantażma!” qalu; u qabdu jgħajtu bil-biża’. Iżda hu minnufih kellimhom u 
qalilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” Wieġeb Pietru u qallu: 
“Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.” “Ejja,” qallu Ġesù. Pietru 
niżel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li 
r-riħ kien qawwi, beża’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: “Salvani, 
Mulej!” Malajr Ġesù medd idu, qabdu, u qallu: “Bniedem ta’ fidi żgħira, 
għaliex iddubitajt?” Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. 
Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu: “Tassew, int Bin 
Alla!” Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta’ Ġennesaret. In-nies ta’ 
hemm għarfuh, u xerrdu l-aħbar ma’ dawk l-inħawi kollha. Bdew iressqulu 
quddiemu l-morda kollha u jitolbuh iħallihom imissulu mqar tarf il-libsa; u 
dawk kollha li messewh fiequ. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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F’Sena B u f’Sena Ċ jinqara dan l-Evanġelju 

Hallelujah. Hallelujah. 
Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda bil-kelma ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (14, 13-21) 
 

F’dak iż-żmien, meta sema’ l-aħbar tal-mewt ta’ Ġwanni l-Battista, 
Ġesù telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f’post imwarrab. Imma 
n-nies semgħu fejn mar, u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. Xħin niżel l-
art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, u fejqilhom il-
morda tagħhom. Xħin sar filgħaxija d-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu: 
“Dan post imwarrab, u l-ħin għamel sewwa. Ibgħathom lin-nies, ħa 
jmorru fl-irħula jixtru x’jieklu.” Imma Ġesù qalilhom: “Ma għandhomx 
għalfejn imorru; agħtuhom intom x’jieklu.” U huma qalulu: “Hawn ma 
għandniex ħlief ħames ħobżiet u żewġ ħutiet!” “Ġibuhomli hawn,” 
qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bilqiegħda fuq il-
ħaxix, ħa l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, refa’ għajnejh lejn is-sema, 
bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxipli, u d-dixxipli newluhom lin-
nies. U kulħadd kiel u xeba’, u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom 
tnax-il qoffa. U kienu madwar ħamest elef raġel dawk li kielu, barra n-
nisa u t-tfal. 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                         (30, 18-19.22) 
 

Il-Mulej kellem lil Ġeremija u qallu: “Dan jgħid il-Mulej: Araw, se 
nbiddel ix-xorti tat-tined ta’ Ġakobb. Il-belt tinbena fuq l-għolja 
tagħha; jerġa’ jitla’ l-palazz fejn kien, u minnhom joħroġ għana ta’ radd 
il-ħajr u ta’ ferħ. Inkattarhom, u ma jkunux ftit; inkabbarhom u ma 
jiċkinux. U intom tkunu l-poplu tiegħi, u jien inkun l-Alla tagħkom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                         Salm 101 (102) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej se jidher fis-sebħ tiegħu                                  
 

Il-Mulej iħares ’l isfel mis-santwarju tiegħu, 
u jittawwal mis-sema lejn l-art, 
biex jisma’ u jeħles lil min qed ibati. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej se jidher fis-sebħ tiegħu                                  
 

Jixxandar f’Sijon isem il-Mulej, 
u f’Ġerusalemm it-tifħir tiegħu, 
meta l-popli flimkien jinġemgħu biex jaqdu l-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej se jidher fis-sebħ tiegħu                  
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F’Sena A jinqara dan l-Evanġelju 

Hallelujah. Hallelujah. 
Iftħilna qalbna, Mulej, biex nifhmu l-kelma tiegħek. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                    (15, 1-2.10-14) 
 

F’dak iż-żmien, xi Fariżej u kittieba minn Ġerusalemm resqu fuq Ġesù u 
qalulu: “Dan l-għala d-dixxipli tiegħek jiksru t-tradizzjonijiet ta’ 
missirijietna? Għax huma ma jaħslux idejhom qabel ma 
jieklu.” Imbagħad sejjaħ lill-folla lejh u qalilhom: “Isimgħuni u 
ifhmuni. Mhux dak li jidħol mill-fomm itebba’ lill-bniedem, imma dak li 
joħroġ mill-fomm, dan hu li jtebba’ lill-bniedem.” Resqu lejh imbagħad 
id-dixxipli u qalulu: “Taf li l-Fariżej skandalizzaw ruħhom meta semgħu 
din il-kelma?” Iżda hu weġibhom: “Kull siġra li ma ħawwilhiex Missieri li 
hu fis-smewwiet tinqala’ mill-għeruq. Ħalluhom; dawk għomja mexxejja 
tal-għomja; jekk agħma jmexxi lil agħma ieħor, it-tnejn jaqgħu ġol-
ħofra!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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             F’Sena B u f’Sena Ċ jinqara dan l-Evanġelju 
Hallelujah. Hallelujah. 
Rabbi, inti l-Iben ta’ Alla, is-Sultan ta’ Israel. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                               (14, 22-36) 
  

Wara li l-folla kielet, Ġesù minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa 
u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-
nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija kien għadu 
hemm fuq, waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f’nofs il-baħar titħabat mal-mewġ, 
għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn in-naħa 
tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. “Dan xi 
fantażma!” qalu; u qabdu jgħajtu bil-biża’. Iżda hu minnufih kellimhom u 
qalilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” Wieġeb Pietru u qallu: 
“Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.” “Ejja,” qallu Ġesù. Pietru 
niżel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li 
r-riħ kien qawwi, beża’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: “Salvani, 
Mulej!” Malajr Ġesù medd idu, qabdu, u qallu: “Bniedem ta’ fidi żgħira, 
għaliex iddubitajt?” Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. 
Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu: “Tassew, int Bin 
Alla!” Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta’ Ġennesaret. In-nies ta’ 
hemm għarfuh, u xerrdu l-aħbar ma’ dawk l-inħawi kollha. Bdew iressqulu 
quddiemu l-morda kollha u jitolbuh iħallihom imissulu mqar tarf il-libsa; u 
dawk kollha li messewh fiequ. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 



43 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                         (31, 3b-4a.7b) 
 

Il-Mulej jgħid: “Bi mħabba ta’ dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa 
tiegħi erfajt għalik. Jien nerġa’ nwaqqfek fuq riġlejk, o xebba ta’ Iżrael, 
u inti tieqaf. Xandru, faħħru u għidu: ‘Il-Mulej salva l-poplu tiegħu, il-
fdal ta’ Iżrael.’” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                                     Ġeremija 31 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna bħal ragħaj                                             
 

Isimgħu, popli, u xandru l-kelma tal-Mulej: 
“Il-Mulej se jiġbor lil Israel 
u jħarsu kif ragħaj iħares il-merħla tiegħu.” 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna bħal ragħaj                                             
 

Għad jiġu u jgħannu fuq l-għolja ta’ Sijon, 
u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna bħal ragħaj                                           
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Hallelujah. Hallelujah. 
Profeta kbir qam fostna u Alla żar lill-poplu tiegħu. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (15, 21-28) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet 
waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: 
“Ħenn għalija, Mulej, Bin David! Binti għandha fiha xitan, u magħdura 
ħafna.” Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, 
jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna.” Imma 
hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ 
Iżrael.” Iżda hi resqet, inxteħtet quddiemu u qaltlu: “Għinni, Mulej!” 
Hu weġibha: “Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi.” 
“Hekk hu, Mulej,” qaltlu, “iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa’ minn 
fuq il-mejda ta’ sidienhom.” Imbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: “Mara, il-
fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq.” U minn dak il-ħin stess bintha 
fieqet. 
  

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija                                     (31, 31.33b-34a) 
 

“Araw, għad jiġi żmien, meta jien nagħmel patt ġdid ma’ dar Iżrael u 
dar Ġuda. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f’qalbhom; u jiena 
nkun Alla tagħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jgħallmux iżjed lil 
xulxin, u ħadd ma jgħid lil ħuh: ‘Agħraf il-Mulej’ għaliex ilkoll kemm 
huma jkunu jafuni, miż-żgħir sal-kbir.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                          Salm 50 (51) 

Inwieġbu flimkien: Oħloq fija qalb safja, o Alla     
 

Oħloq fija qalb safja, o Alla, 
u spirtu qawwi ġedded fija. 
 

Inwieġbu flimkien: Oħloq fija qalb safja, o Alla     
 

La twarrabnix minn quddiemek; 
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Oħloq fija qalb safja, o Alla     
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Hallelujah. Hallelujah. 
Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (16, 13-23) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, u staqsa lid-dixxipli 
tiegħu u qalilhom: “Min jgħidu n-nies li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi 
wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-
profeti.” “Imma intom min tgħidu li jien?” staqsiehom. U qabeż Xmun Pietru u 
qallu: “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.” U Ġesù wieġbu u qallu: “Hieni int, Xmun bin 
Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-
smewwiet. U jiena ngħidlek: Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja 
tiegħi, u s-setgħat tal-infern ma jegħlbuhiex. Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna 
tas-Smewwiet, u kulma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kulma tħoll 
fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.” 
  

Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissiehom biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuq li huwa l-
Messija. Minn dakinhar Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li 
jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, 
u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: “Allaħares, Mulej! 
Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik!” Iżda Ġesù dar u qal lil Pietru: “Itlaq 
minn quddiemi, ja xitan! Int tfixkil għalija, għax m’intix tqis il-ħwejjeġ ta’ Alla, 
imma qiegħed taħsibha ta’ bniedem li int!” 
  

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Naħum                                         (2, 1) 
 

Ara, fuq il-muntanji hemm ir-riġlejn ta’ min iġib l-aħbarijiet it-tajba, ta’ 
min is-sliem ixandar! Agħmel bil-ferħ il-festi tiegħek, Ġuda, u rodd il-
wegħdiet tiegħek, għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitan Beljal; huwa 
spiċċa għal kollox. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                      Dewteronomju 32 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħti l-ħajja                                  
 

Il-Mulej jagħmel ħaqq lill-poplu tiegħu, 
u l-qaddejja tiegħu jħenn għalihom. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħti l-ħajja     
 

Araw issa li jien, jien hu, 
u m’hemm ebda alla ħdejja. 
Jiena nieħu u nagħti l-ħajja. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħti l-ħajja     
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imberkin dawk li jbatu minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna 
tas-Smewwiet. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (16, 24-28) 
  

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “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, 
isibha. Għax xi jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u 
mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu?  
Għax Bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta’ Missieru flimkien mal-anġli 
tiegħu, u mbagħad irodd lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. 
Tassew, ngħidilkom, li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn, li ma 
jġarrbux il-mewt qabel ma jaraw lil Bin il-bniedem ġej fis-Saltna 
tiegħu.” 
  

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
 
 

 

 

 

 



49 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ħabakkuk                                               (2, 2-4) 
 

Il-Mulej wieġeb u qalli: “Ikteb id-dehra hekk li jkun jista’ jħaffef min 
jaqraha. Għax id-dehra sseħħ meta jkun waqtha, tistenna sa ma ttemm, 
u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal, int stennieha, għax tiġi żgur, 
ma ddumx ma tasal! Arah jinfena min mhux ruħu sewwa, iżda l-ġust 
jgħix bil-fedeltà tiegħu.” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Mulej, int ma titlaqx lil min ifittxek 
 

Ikun il-Mulej kenn għal min qed ibati, 
kenn għalih fi żmien id-dwejjaq. 
Fik jittama min jagħraf lil ismek. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int ma titlaqx lil min ifittxek 
 

Għannu lill-Mulej li joqgħod f’Sijon, 
xandru fost il-popli l-għemejjel tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int ma titlaqx lil min ifittxek 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù dawwal il-ħajja ta’ dejjem permezz tal-Evanġelju. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                        (17, 14-20) 
  

F’dak iż-żmien, resaq fuq Ġesù wieħed raġel niżel għarkupptejh 
quddiemu u qallu: “Mulej, ikollok ħniena minn ibni, għax marid b’tal-
qamar u qiegħed ibati ħafna; għax sikwit jaqa’ jew fin-nar jew fl-ilma. 
Ġibtu lid-dixxipli tiegħek, iżda ma setgħux ifejquh.” Wieġeb Ġesù u qal: 
“Ja nies bla fidi u ħżiena! Kemm se ndum magħkom? Kemm se ndum 
nissaportikom? Ġibuhuli hawn.” Imbagħad Ġesù hedded bis-sħiħ lix-
xitan, u dan ħareġ minnu, u minn dak il-ħin stess it-tifel fieq. Wara 
mbagħad id-dixxipli resqu lejn Ġesù għalihom weħidhom u qalulu: “L-
għala aħna ma rnexxilniex inkeċċuh?” U hu qalilhom: “Minħabba l-fidi 
żgħira tagħkom! Għax tassew ngħidilkom, li kieku għandkom fidi mqar 
daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din il-muntanja, ‘Warrab 
minn hawn u mur hemm’ u hi kienet twarrab; u ma jkun hemm xejn 
għalikom li ma jistax isir.” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                                   (1, 26-28) 
 

Fil-għoli tas-sema kien jidher bħal bniedem bilqiegħda fuq tron. U rajt 
bħal bronż ileqq donnu nar li kien jagħlqu minn kullimkien, qisu minn 
ġenbejh ’il fuq; u rajt bħal nar qisu minn ġenbejh ’l isfel u dija madwaru 
kollu, bħal qawsalla fis-sħab meta tagħmel ix-xita. Hekk dehritli x-
xbieha tal-glorja tal-Mulej, u malli rajtha nxtħett wiċċi fl-art. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                         Salm 148 

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej                    
 

Faħħru l-Mulej mis-smewwiet, 
faħħruh fl-ogħla smewwiet! 
Faħħruh, anġli tiegħu kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej                    
 

Għax ismu waħdu l-għoli, 
Is-sebħ tiegħu ’l fuq mill-art u s-sema! 
 

Inwieġbu flimkien: Ejjew infaħħru lill-Mulej                    
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju, biex ikollkom sehem fil-glorja ta’ 
Ġesù. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (17, 22-27) 
  

F’dak iż-żmien, meta d-dixxipli kienu flimkien fil-Galilija, Ġesù qalilhom: 
“Bin il-bniedem għandu jkun mogħti f’idejn il-bnedmin u joqtluh, u fit-
tielet jum iqum.” U huma sewdu qalbhom ħafna. Reġgħu daħlu 
Kafarnahum, u resqu fuq Pietru dawk li jiġbru t-taxxa għat-tempju, u 
qalulu: “L-imgħallem tagħkom ma jħallashiex it-taxxa?” “Iva,” qalilhom. 
  

Meta daħal id-dar, Ġesù, bla ma ħallieh jitkellem, staqsieh: “Int 
x’jidhirlek, Xmun? Is-slaten tal-art mingħand min jiġbruha t-taxxa jew 
il-ħaraġ, mingħand is-sudditi jew mingħand il-barranin?” “Mingħand il-
barranin,” wieġbu Pietru. U Ġesù qallu: “Mela s-sudditi meħlusa 
minnha. Iżda, biex ma tkun ta’ ebda skandlu għalihom, asal wasla sal-
baħar, ixħet ix-xlief u, l-ewwel ħuta li ttalla’, aqbadha, iftħilha ħalqha, u 
għandek issib munita tal-fidda; ħudha minn hemm u mur agħtiha lilhom 
għalija u għalik.” 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                             (2, 8-10; 3, 4) 
 

Dan jgħid il-Mulej: “Imma int, o bniedem, isma’ xi ngħidlek jien; tkunx 
rasek iebsa bħal dawn in-nies ta’ rashom iebsa; iftaħ ħalqek u kul dak li 
se nagħtik.” Jien ħarist u rajt id riesqa lejja, u ara, f’dik l-id kien hemm 
ktieb imkebbeb. Fetħu quddiemi, u rajt li kien miktub minn quddiem u 
minn wara; kien hemm miktub fih biki u ħsara. U qalli: “O bniedem, 
aqbad u mur għand dar Iżrael, u wasslilhom dan il-kliem tiegħi.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                              Salm 118 (119) 

Inwieġbu flimkien: Kemm hi ħelwa l-wegħda tal-Mulej  
 

Aħjar għalija l-liġi tiegħek Mulej 
Minn ħafna flus tad-deheb u l-fidda. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm hi ħelwa l-wegħda tal-Mulej 
 

Kemm hi ħelwa l-wegħda tiegħek! 
Iktar ħelwa mill-għasel għal fommi. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm hi ħelwa l-wegħda tal-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Tgħallmu minni, għaliex jien ta’ qalb ħelwa u umli,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                              (18, 1-5.10.12-14) 
 

F’dak il-waqt resqu d-dixxipli lejn Ġesù u staqsewh: “Mela min hu l-
akbar fis-Saltna tas-Smewwiet?” Hu sejjaħ lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu 
f’nofshom u qalilhom: “Tassew ngħidilkom, li jekk intom ma terġgħux 
issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet. U 
għalhekk l-ikbar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet huwa dak li jċekken 
lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa’ tfajjel bħal dan 
minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi 
wieħed minn dawn iż-żgħar; għax, ngħidilkom, l-anġli tagħhom fis-
smewwiet dejjem jaraw wiċċ Missieri li hu fis-smewwiet. Intom 
x’jidhrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mitt nagħġa u tintiliflu waħda 
minnhom, ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fuq l-għoljiet u jmur 
ifittex dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxilu jsibha, tassew ngħidilkom 
jifraħ iktar biha milli bid-disgħa u disgħin l-oħra li ma jkunux intilfu. 
Hekk ukoll, anqas Missierkom li hu fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed 
minn dawn iż-żgħar.” 
  
Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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Id-Dsatax-il Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                                 (10, 18-19) 
 

Il-glorja tal-Mulej telqet mid-daħla tat-tempju, u qagħdet fuq il-
kerubini; u l-kerubini fetħu ġwenħajhom, ħarġu u ntrefgħu mill-art 
quddiem għajnejja, bir-roti maġenbhom. Imbagħad waqfu ħdejn it-
tempju tal-Mulej fid-daħla tal-bieb li jagħti għal-Lvant, bil-glorja ta’ Alla 
ta’ Iżrael fuqhom, min-naħa ta’ fuq. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                                   Salm 112 (113) 

Inwieġbu flimkien: Faħħru isem il-Mulej                                   
 

Ikun isem il-Mulej imbierek, 
minn issa u għal dejjem! 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru isem il-Mulej   
 

Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, li qiegħed fl-għoli? 
Hu li jħares ’l isfel, lejn is-smewwiet u lejn l-art. 

 

Inwieġbu flimkien: Faħħru isem il-Mulej   
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Hallelujah. Hallelujah. 
Permezz ta’ Ġesù aħna erġajna sirna ħbieb ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (18, 15-20) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, 
mur sibu waħdu u widdbu. Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. 
Jekk ma jismax, erġa’ mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex 
kulma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta’ żewġ xhieda jew tlieta. Jekk 
imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma’, mur għid lill-knisja. U jekk 
anqas mill-knisja ma jkun irid jisma’ żommu b’wieħed pagan u pubblikan. 
Tassew ngħidilkom, li kulma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u 
kulma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk 
tnejn minnkom fuq l-art jgħollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, 
Missieri li hu fis-smewwiet, jagħtihielhom. Għax fejn tnejn jew tlieta 
jkunu miġbura f’ismi hemm inkun jien f’nofshom.” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                                   (12, 1-3a) 
 

F’dak iż-żmien, ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: “O bniedem, int qiegħed 
ma’ nies ta’ rashom iebsa; għandhom l-għajnejn biex jaraw, imma ma 
jarawx; għandhom il-widnejn biex jisimgħu, imma ma jisimgħux; għax 
huma nies ta’ rashom iebsa. Issa int, o bniedem, ħu miegħek kulma 
jeħtieġlu wieħed eżiljat, u itlaq binhar quddiemhom. U dan ikun 
għalihom sinjal ta’ x’se jiġri!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                      Salm 77 (78) 

Inwieġbu flimkien: Tinsewx dak li għamel Alla                                 
 

Ġarrbu lil Alla l-Għoli, 
ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Tinsewx dak li għamel Alla                                 
 

Reġgħu lura u naqsu bħal missirijiethom, 
ma baqgħux mixjin fit-triq it-tajba. 
 

Inwieġbu flimkien: Tinsewx dak li għamel Alla                                 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Għallimni l-kmandamenti tiegħek, Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                     (18, 21–19, 1) 
 

F’dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni 
ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?” U Ġesù wieġbu: “Ma ngħidlekx sa seba’ 
darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba. Għalhekk is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu 
nxebbhuha ma’ wieħed sultan, li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif 
beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih għaxart elef talent. Billi 
ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u 
kulma kellu, ħalli b’hekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu u 
jgħidlu: ‘Sinjur, stabar ftit bija; kollox irroddlok.’ Is-sinjur ġietu ħasra minn dak il-
qaddej, bagħtu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ, u jiltaqa’ ma’ wieħed minn 
sħabu, li kellu jagħtih mitt dinar; qabdu minn għonqu u beda jagħfsu. ‘Ħallas 
dejnek,’ qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: 
‘Stabar ftit bija u rroddlok.’ Imma dak ma riedx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrodd 
kulma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna; 
marru għand is-sinjur tagħhom u tarrfulu kulma kien ġara. Imbagħad is-sinjur 
bagħat għalih u qallu: ‘Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li 
tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien 
għalik?’ U saħan bl-aħrax is-sinjur għalih, u tah f’idejn min jaħqru sa ma jrodd 
kulma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-Smewwiet jekk ma taħfrux 
lil xulxin minn qalbkom.” Kif temm dan id-diskors, Ġesù telaq mill-Galilija u mar il-
Lhudija, fl-inħawi ’l hemm mill-Ġordan. 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                                 (12, 60.63) 
 

Dan jgħid sidi l-Mulej: “Jien niftakar fil-patt li għamilt miegħek fi żmien 
żgħożitek u nġedded il-patt tiegħi miegħek għal dejjem ħa tagħraf li 
jiena l-Mulej, biex tiftakar u timtela bil-mistħija, meta nkun ħfirtlek dak 
kollu li għamilt.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                Isaija 12 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iħenn għalija u jgħinni                        
 

Roddu ħajr lill-Mulej, sejħu ismu, 
għarrfu lill-popli x’għamel il-Mulej, 
xandru li ismu huwa fl-għoli. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iħenn għalija u jgħinni                        
 

Għannu lill-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar; 
ħa jkun dan magħruf mal-art kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej iħenn għalija u jgħinni                        
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ilqgħu l-kelma ta’ Alla kif tassew hi. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (19, 3-12) 
 

F’dak iż-żmien, resqu fuq Ġesù xi Fariżej biex iġarrbuh, u qalulu: “Jista’ 
wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa, tkun xi tkun?” Iżda hu qalilhom: “Ma 
qrajtux li sa mill-bidu l-Ħallieq għamilhom raġel u mara, u qal: “Minħabba 
f’hekk 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.” 
  

(Qalulu: “Mela allura għaliex ordna Mosè li żewġha jagħtiha l-kitba tad-
divorzju u jibgħatha?” Qalilhom: “Kien minħabba l-ebusija ta’ qalbkom li 
Mosè takom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom. Iżda ma kienx hekk mill-
bidu. U ngħidilkom, li min jibgħat lil martu – barra l-każ ta’ żwieġ ħażin – u 
jiżżewweġ oħra jkun ħati ta’ adulterju.” Qalulu d-dixxipli: “Mela ladarba 
din hi l-kondizzjoni tar-raġel mal-mara, ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ.” 
Iżda hu qalilhom: “Mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom 
jingħata li jifhmuha. Hemm ewnuki li jitwieldu hekk minn ġuf ommhom, 
oħrajn jagħmluhom hekk in-nies, u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom 
minħabba s-Saltna tas-Smewwiet. Min jista’ jifhem, jifhem.”) 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                       (18, 30b-32) 
 

Dan jgħid il-Mulej: “Indmu, u erġgħu lura minn dnubietkom kollha, biex 
ma jkollkomx xi jwaqqagħkom fil-ħażen. Żommu ’l bogħod minnkom il-
ħtijiet kollha li waqajtu fihom, u ġeddu qalbkom u ruħkom. L-għala tridu 
tmutu, dar Israel? Jiena ma nieħu pjaċir bil-mewt ta’ ħadd! Mela indmu 
u għixu.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 50 (51) 

Inwieġbu flimkien: Oħloq fija qalb safja, o Alla     
 

Oħloq fija qalb safja, o Alla, 
u spirtu qawwi ġedded fija. 
 

Inwieġbu flimkien: Oħloq fija qalb safja, o Alla     
 

La twarrabnix minn quddiemek; 
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Oħloq fija qalb safja, o Alla     
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Hallelujah. Hallelujah. 
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-
Saltna wrejthom liċ-ċkejknin. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (19, 13-15) 
 

F’dak iż-żmien, ressqu quddiem Ġesù xi tfal żgħar biex iqiegħed idejh 
fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxipli qabdu jgħajtu magħhom. U 
Ġesù qalilhom: “Ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, u la 
żżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.” 
Imbagħad qiegħed idejh fuqhom u telaq minn hemm. 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                         (24, 21.24) 
 

“Dan jgħid Sidi l-Mulej: Araw, se nipprofana s-santwarju tiegħi, il-glorja 
tal-qawwa tagħkom, l-għaxqa ta’ għajnejkom, u l-għożża ta’ qalbkom; u 
wliedkom, subien u bniet, li intom ħallejtu, imutu. U Eżekjel ikun 
għalikom sinjal, għax kulma għamel hu għad tagħmluh intom ukoll: meta 
jiġri dan, imbagħad tagħrfu li jien il-Mulej!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI           Dewteronomju 32 

Inwieġbu flimkien: Aħfer id-dnub tagħna, o Alla                     
 

Int insejt il-Blata li wilditek, 
insejt ’l Alla li nisslek. 
Il-Mulej ra dan. 
 

Inwieġbu flimkien: Aħfer id-dnub tagħna, o Alla                     
 

U qal: “Naħbi wiċċi minnhom, 
u nara xi jsir minnhom. 
Għax nisel ħażin huma, li kelma ma jżommuhiex. 
 

Inwieġbu flimkien: Aħfer id-dnub tagħna, o Alla                     
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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                                         (19, 16-22) 
 

F’dak iż-żmien, resaq wieħed fuq Ġesù u qallu: “Mgħallem, x’għandi 
nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?” U Ġesù qallu: “Għax 
tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu t-Tajjeb. Jekk int trid tidħol fil-ħajja, 
ħares il-kmandamenti.” “Liema?” staqsieh dak. U Ġesù wieġbu: “La 
toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, weġġaħ lil missierek u ’l 
ommok, u ħobb lil għajrek bħalek innifsek.” Qallu ż-żagħżugħ: “Jiena 
dan kollu ħaristu; x’jonqosni iżjed?” Wieġbu Ġesù: “Jekk trid tkun 
perfett, mur, bigħ il-ġid li għandek, agħtih lill-foqra, u jkollok teżor fis-
sema; imbagħad ejja u imxi warajja!” Iż-żagħżugħ kif sema’ dan, telaq 
b’qalbu sewda, għax kien għani ħafna. 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                     (28, 1-2.6-7a) 
 

Ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: “O bniedem, għid lill-prinċep ta’ Tir, 
‘Dan jgħid Sidi l-Mulej: Int tkabbart f’qalbek u għedt, ‘Jien alla! Jien 
qiegħed fuq tron l-allat, f’nofs l-ibħra,’ meta m’intix ħlief bniedem, u 
mhux alla; u ħsibt li l-għerf tiegħek hu l-għerf tal-allat. Għalhekk dan 
jgħid Sidi l-Mulej: Talli ħsibt li int għaref daqs l-allat, arani, se nġib 
fuqek il-barranin u jeħduha kontrik.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI           Dewteronomju 32 

Inwieġbu flimkien: Salvana Mulej                     
 

Bis-saħħa ta’ jdejna rbaħna, 
mhux il-Mulej li għamel dan; 
poplu bla fehma, min jaħseb hekk. 
 

Inwieġbu flimkien: Salvana Mulej                     
 

Għax il-Mulej jagħmel ħaqq lill-poplu tiegħu, 
u l-qaddejja tiegħu jħenn għalihom 

 

Inwieġbu flimkien: Salvana Mulej                     
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù sar fqir għalina. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (19, 23-30) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tassew ngħidilkom li l-
għani se jsibha iebsa biex jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet! Iva, nerġa’ 
ngħidilkom, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn ta’ labra milli wieħed 
għani jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet.” Id-dixxipli stagħġbu ħafna meta 
semgħu dan, u qalu: “Mela min jista’ jsalva?” Ġesù ħares lejhom u 
qalilhom: “Għall-bnedmin dan ma jistax ikun; għal Alla kollox jista’ 
jkun.” 
  

Imbagħad qabeż Pietru u qallu: “Tajjeb! Aħna ħallejna kollox u ġejna 
warajk; issa x’se jmissna?” Ġesù qalilhom: “Tassew ngħidilkom, intom li 
ġejtu warajja, fid-dinja l-ġdida, meta Bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron 
glorjuż tiegħu, intom ukoll toqogħdu fuq tnax-il tron u tagħmlu ħaqq 
mit-tnax-il tribù ta’ Iżrael. U kull min iħalli ’l daru jew ’il ħutu jew ’il 
missieru jew ’l ommu jew ’l uliedu jew ir-raba’ tiegħu minħabba f’ismi, 
jerġa’ jirċievi kollox għal mitt darba iktar, u jieħu b’sehmu l-ħajja ta’ 
dejjem. 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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L-Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel                                 (34, 8b-11) 
 

Dan jgħid il-Mulej: “Billi r-rgħajja tiegħi ma fittxewx il-merħla tiegħi, 
qagħdu jirgħu lilhom infushom bla ma jirgħu l-merħla tiegħi, għalhekk, ja 
rgħajja, isimgħu l-kelma tal-Mulej. Hekk jgħid Sidi l-Mulej: ‘Arawni ġej 
għar-rgħajja, neħdilhom minn taħt idejhom in-nagħaġ tiegħi, u ma 
nħallihomx jirgħu iżjed il-merħla. Arawni, hekk jien se nfittex in-nagħaġ 
tiegħi u nieħu ħsiebhom.’” 
 

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; 
f’mergħat kollha ħdura jqegħedni. 
Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi 
                                

Imexxini fit-triq tas-sewwa. 
Meta nimxi fid-dlam ma nibżax, għax inti miegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi 



68 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Kelma ta’ Alla ħajja u tara x’hemm fil-qalb. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (20, 1-16a) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Ara, is-Saltna tas-
Smewwiet tixbah lil wieħed sid li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-
xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftiehem ma’ xi ħaddiema 
b’dinar kuljum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa, ra 
oħrajn qegħdin fil-pjazza, bla xogħol, u qalilhom: ‘Morru intom ukoll l-għalqa, u 
nagħtikom li jkun ħaqqkom.’ U marru. Reġa’ ħareġ għal xi s-sitt siegħa u 
mbagħad għal xi d-disgħa siegħa, u għamel l-istess. Għall-ħabta tal-ħdax-il 
siegħa raġa’ ħareġ u sab oħrajn qiegħda, u qalilhom: ‘Għaliex qegħdin hawn il-
jum kollu ma tagħmlu xejn?’ Qalulu: ‘Għax ħadd ma qabbadna.’ Qalilhom: ‘Morru 
intom ukoll l-għalqa.’ Għal filgħaxija mbagħad sid l-għalqa qal lill-prokuratur 
tiegħu: ‘Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa 
b’dawk tal-ewwel.’ Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-ħdax-il siegħa u ħadu 
dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel, u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma 
wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sid u 
jgħidu: ‘Dawn tal-aħħar siegħa waħda għmlu, u int qisthom bħlna li tgħabbejna 
bil-piż tal-jum u s-sħna!’ Qabeż is-sid u qal lil wieħed minnhom: ‘Ħabib, minn 
xejn ma nqastek jien; mhux b’dinar ftehemt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. Lil dan 
tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi 
jien? Jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?’ Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel, u tal-
ewwel jiġu l-aħħar.” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                         (36, 26-28) 
 

Dan jgħid il-Mulej: “Jien nagħtikom qalb ġdida, u ruħ ġdida nqiegħed ġo 
fikom; u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-
laħam. U nqiegħed ruħi ġo fikom, u nagħmel li timxu skont il-
kmandamenti tiegħi, u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U 
tgħammru fl-art li tajt ’il missirijietkom, u intom tkunu l-poplu tiegħi u 
jiena nkun Alla tagħkom.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 50 (51) 

Inwieġbu flimkien: Nitfa’ fuqkom ilma safi                              
 

Oħloq fija qalb safja, o Alla, 
u spirtu qawwi ġedded fija. 
 

Inwieġbu flimkien: Nitfa’ fuqkom ilma safi                              
 

La twarrabnix minn quddiemek; 
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Nitfa’ fuqkom ilma safi                              
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Hallelujah. Hallelujah. 
Illum isimgħu leħen il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (22, 1-14) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù reġa’ qabad ikellem lill-kbarat tal-qassisin u lill-fariżej 
bil-parabboli u qalilhom: “Is-Saltna tas-smewwiet tixbah lil wieħed sultan li 
għamel festa għat-tieġ ta’ ibnu. U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja 
tiegħu biex jiġu għall-festa; imma dawk ma ridux jiġu. U reġa’ bagħat 
qaddejja oħra, u qalilhom: ‘Għidu lill-mistednin: Ara, il-mejda tiegħi lesta; il-
barrin u l-għoġġiela msemmna diġà maqtula u kollox lest; ejjew għall-festa.’ 
Iżda dawk ma tawx kas; min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija 
qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla 
ħafna, u bagħat is-suldati tiegħu, qered lil dawk il-qattiela, u ħarqilhom il-
belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: ‘Il-festa mħejjija, imma lil 
dawk ma kienx ta’ min jistedinhom għaliha. Mela morru f’salib it-toroq u 
sejħu għall-festa lil kull min issibu.’ Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru 
lil kull min sabu, ħżiena u tajba, u s-sala mtliet bin-nies għall-mejda. Mela 
jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ 
wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ; u qallu: ‘Ħabib, dan kif dħalt 
hawn m’intix liebes għall-festa?’ Dak tbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk 
li kienu qegħdin iservu: ‘Orbtulu riġlejh u jdejh u waddbuh ’il barra fid-dlam; 
hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien! Għax ħafna huma l-
imsejħin, imma ftit il-magħżulin.’” 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                   (37, 3-5.6b.10) 
 

F’dak iż-żmien rajt dehra ta’ wied mimli għadam. U l-Mulej qalli: “Jista’ 
dan l-għadam jerġa’ jieħu l-ħajja?” Jiena weġibt: “Sidi Mulej, dan inti 
tafu.” U qalli: “Ħabbar lil dan l-għadam u għidlu: ‘O għadam niexef, 
isma’ l-kelma tal-Mulej. Ara, jien se nġib fik ir-ruħ u inti terġa’ tgħix u 
tkun taf li jiena l-Mulej.’” Jien ħabbart kif ordnali, u r-ruħ daħlet fihom, 
u reġgħu ħadu l-ħajja, u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq li kbir. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI               Salm 106 (107) 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej                              
 

Għajtu lill-Mulej fit-tbatija tagħhom, 
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom. 
U wrihom it-triq it-tajba. 
 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej                              
 

Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu, 
għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. 
 

Inwieġbu flimkien: Roddu ħajr lill-Mulej                              
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Hallelujah. Hallelujah. 
Mulej, għallimni u mexxini fit-triq tiegħek. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (22, 34-40) 
 

F’dak iż-żmien, il-Fariżej, meta semgħu kif Ġesù lis-Sadduċej kien 
saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru, u wieħed minnhom, għaref fil-
Liġi, għamillu din il-mistoqsija biex iġarrbu: “Mgħallem, liema hu l-
kmandament il-kbir, fil-Liġi?” Qallu Ġesù: “Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, 
b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu. Dan hu l-kmandament 
il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbhu: Ħobb lil għajrek bħalek 
innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-
Profeti.” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel                                           (43, 5-7a) 
 

L-ispirtu refagħni u daħħalni fil-bitħa ta’ ġewwa, u, ara, il-glorja tal-
Mulej imliet is-santwarju. U smajt min ikellimni mis-santwarju waqt li 
raġel kien wieqaf ħdejja. U qalli: “O bniedem, dan hu l-post tat-tron 
tiegħi, il-post fejn inqiegħed qiegħ riġlejja, u li fih jien se ngħammar fost 
ulied Iżrael għal dejjem ta’ dejjem.” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jinsab magħna                                          
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jinsab magħna                                          
 

Il-ġustizzja quddiemu timxi, 
u s-sliem fuq il-passi tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jinsab magħna                                          
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (23, 1-12) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu, u 
qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u l-Fariżej. Mela 
kulma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu 
huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu 
qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma 
stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom. Kulma jagħmlu, 
jagħmluh għal għajnejn in-nies; għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-
ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet 
ta’ quddiem fis-sinagogi, u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies 
isejħulhom ‘rabbi’. Imma intom tħallux min isejħilkom ‘rabbi’, għax l-
Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll aħwa. U ssejħu lil ħadd 
‘missier’ fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-
smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom ‘mexxejja’, għax il-Mexxej 
tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej 
tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin                            (1, 2-4) 
 

Il-grazzja u s-sliem lilkom minn Alla l-Missier u l-Mulej Ġesù Kristu. 
Aħna għandna dejjem ngħidu grazzi lil Alla, ħuti, minħabba fikom, u 
hekk jixraq, għax il-fidi tagħkom qiegħda tikber fuq li tikber, u qiegħda 
żżid fostkom ilkoll l-imħabba li kull wieħed minnkom għandu għall-ieħor. 
Għalhekk aħna stess niftaħru bikom fil-knejjes ta’ Alla għas-sabar 
tagħkom u għall-fidi tagħkom fit-tbatijiet kollha li għaddejjin minnhom. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI         Salm 95 (96) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej għamel l-għeġubijiet 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej għamel l-għeġubijiet 
 

Xandru fost il-popli s-sebħ u l-għeġubijiet tiegħu. 
Għax kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej għamel l-għeġubijiet 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                               (23, 13-22) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù beda jitkellem u jgħid: “Ħażin għalikom intom il-
kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tagħlqu s-Saltna tas-Smewwiet 
għall-bnedmin, u la intom ma tidħlu fiha u lanqas tħallu lil ħaddieħor li 
jkun irid jidħol! Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ 
b’oħra! Intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru 
bniedem għar-reliġjon tagħkom, u meta tiġbduh għal magħkom 
tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom!  
  

Ħażin għalikom, mexxejja għomja! Intom tgħidu: ‘Jekk wieħed jaħlef 
bis-santwarju, il-ħalfa ma tgħoddx; imma jekk jaħlef bid-deheb tas-
santwarju, ikollu jrodd.’ Boloh u għomja! X’inhu l-aqwa? Id-deheb, jew 
is-santwarju li jqaddes id-deheb? Tgħidu wkoll: ‘Jekk wieħed jaħlef bl-
altar, il-ħalfa ma tgħoddx; imma jekk jaħlef bl-offerta ta’ fuq l-altar, 
ikollu jrodd.’ Ja għomja! X’inhu l-aqwa? L-offerta, jew l-altar li jqaddes 
l-offerta? Mela min jaħlef bl-altar ikun jaħlef kemm bl-altar u kemm b’li 
jkun hemm fuqu; u min jaħlef bis-santwarju jkun jaħlef kemm bis-
santwarju u kemm b’min jgħammar fih; u min jaħlef fuq is-sema jkun 
jaħlef kemm bit-tron ta’ Alla u kemm b’dak li hemm fuqu.” 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin                        (2, 15-17) 
 

Ħuti, żommu ruħkom wieqfa u sħaħ fit-tradizzjonijiet li intom tgħallimtu 
sew bil-kelma u sew bl-ittra tagħna. Sidna Ġesù Kristu stess u Alla 
Missierna, li ħabbna u tana l-kuraġġ ta’ dejjem u t-tama sħiħa bil-
grazzja, jqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f’kull għemil u kelma tajba. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                         Salm 138 (139) 

Inwieġbu flimkien: Mulej, inti tafni tajjeb                                                        
 

Mulej, int taf meta noqgħod u meta nqum, 
int taf x’inkun qed naħseb; 
it-triqat li nimxi fihom inti tafhom sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, inti tafni tajjeb                                                        
 

L-għerf tiegħek tal-għaġeb, 
ma nwassalx għalih; għoli wisq, 
u ma nlaħħaqx miegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, inti tafni tajjeb                                                        
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (23, 23-26) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù waqt li kien qed jitkellem qal: “Ħażin għalikom, 
intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tħallsu d-dieċmi fuq in-
nagħniegħ u l-busbies u l-kemmun, u mbagħad tagħlqu għajnejkom għal 
dak li hu l-aqwa fil-Liġi, jiġifieri, il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità! 
Dawn kien imisskom tagħmlu, bla ma tħallu l-oħrajn barra, ja mexxejja 
għomja, li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur, biex imbagħad 
tibilgħu ġemel! Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ 
b’oħra! Intom tnaddfu t-tazza u l-platt minn barra, waqt li minn ġewwa 
jkunu mimlija bi frott is-serq u r-regħba! Fariżew agħma, it-tazza l-
ewwel naddafha minn ġewwa, biex imbagħad tkun nadifa minn barra 
wkoll!” 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin                     (3, 7.10.16) 
 

Ħuti, intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma 
konniex għażżenin meta konna magħkom. Meta konna fostkom aħna 
ordnajnielkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu 
jiekol. Jagħtikom is-sliem il-Mulej tas-sliem innifsu dejjem u f’kollox. Il-
Mulej magħkom ilkoll. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                         Salm 127 (128) 

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej                                         
 

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

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej                                         
 

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

Inwieġbu flimkien: Imbierek min iħobb lill-Mulej                                         
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Hallelujah. Hallelujah. 
Kull min iżomm il-kelma ta’ Ġesù, fih hemm tassew l-imħabba ta’ Alla. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (23, 27-32) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù waqt li kien qed jitkellem qal: “Ħażin għalikom, 
intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Qiskom oqbra mbajda; minn 
barra jidhru sbieħ, u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta 
ta’ ħmieġ! Hekk intom; minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-
bnedmin, waqt li minn ġewwa kollkom ipokrisija u ħażen! Ħażin 
għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tibnu l-oqbra 
lill-profeti, iżżejnu l-monumenti tal-ġusti, u tgħidu: ‘Kieku konna fi 
żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerrdu demm il-
profeti’ u b’hekk weħidkom tagħtu xhieda li intom ulied il-qattiela tal-
profeti! Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom!” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Il-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Bidu tal-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                (1, 4-5.9) 
 

Jiena ngħid grazzi dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għall-grazzja li 
Alla takom, lilkom fi Kristu Ġesù; fih intom sirtu aħjar, f’kull kelma, f’kull 
għerf. Alla jżomm kelmtu, minnu kontu msejħin biex tidħlu fl-għaqda ta’ 
Ibnu Sidna Ġesù Kristu! 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI         Salm 89 (90) 

Inwieġbu flimkien: Inbierek isem il-Mulej   
 

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

Inwieġbu flimkien: Inbierek isem il-Mulej   
 

Il-qawwa ta’ dak li għamilt xandru; 
it-tjubija tiegħek ifakkru, 
jgħajtu bil-ferħ minħabba s-sewwa tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Inbierek isem il-Mulej   
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Qatt ma tkunu tafu l-ħin li fiha jiġi Bin il-bniedem.’ 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                          (24, 42-51) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ishru, mela, għax ma 
tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom. Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun 
jaf f’liema sahra tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jishar u ma jħallix min 
jinfidlu l-ħitan ta’ daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma 
tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem. Intom min tgħidu li hu 
l-qaddej fidil u għaqli? Min hu dak li s-sid iqiegħdu fuq niesu biex 
jagħtihom jieklu fil-ħin? Hieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi 
dmiru. Tassew, ngħidilkom, li jafdalu ġidu kollu f’idejh. Iżda jekk dak il-
qaddej ħażin jibda jgħid f’qalbu, ‘Sidi jdum ma jiġi’ u jaqbad isawwat lil 
sħabu l-oħra, u jiekol u jixrob mas-sakranazzi, sid dak il-qaddej jasal 
f’jum li hu ma jkunx jistennieh, f’siegħa li fiha jieħdu għal għarrieda, u 
jagħmlu bċejjeċ u jagħtih il-kastig li ħaqqhom in-nies ta’ wiċċ b’ieħor; 
hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.” 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                              (1, 22-24) 
 

Ħuti, il-Lhud jitolbu s-sinjali, u l-Griegi jfittxu l-għerf, imma aħna 
nxandru lil Kristu msallab, skandlu għal-Lhud u bluha għall-Griegi; iżda 
għal dawk li huma msejħin, sew Lhud sew Griegi, Kristu huwa l-qawwa 
ta’ Alla u l-għerf ta’ Alla. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art                                         
 

Għannu bil-ferħ lill-Mulej; 
jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. 
Faħħru l-Mulej u għannulu. 
 

Inwieġbu flimkien: Bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art                                         
 

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej, 
kollox bil-fedeltà huwa għamel. 
Hu jħobb id-dritt u s-sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art                                         
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Hallelujah. Hallelujah. 
Itolbu biex tkunu ppreparati meta tidhru quddiem Bin il-bniedem. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                           (25, 1-13) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Is-Saltna 
tas-Smewwiet ixebbhuha ma’ għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ 
tagħhom biex jilqgħu l-għarus. Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa 
għaqlin, għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, 
waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. 
L-għarus dam ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom in-ngħas u raqdu. 
Imbagħad f’nofs ta’ lejl instama’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu 
ilqgħuh!’ Dawk ix-xebbiet qamu lkoll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda 
l-boloh qalu lill-għaqlin, ‘Agħtuna ftit żejt minn tagħkom, għax l-
imsiebaħ tagħna jintfew.’ Qabżu l-għaqlin u qalu, ‘Għandu mnejn ma 
jibqax biżżejjed, la għalina u lanqas għalikom! L-aħjar, morru għand tal-
ħanut u ixtru għalikom.’ Xħin dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus; dawk 
li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ, u l-bieb ingħalaq. Sa fl-
aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra, u bdew jgħidu, ‘Sinjur, Sinjur, 
iftħilna!’ Iżda hu weġibhom u qal, ‘Tassew, ngħidilkom, lilkom ma 
nafkomx.’ Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa.” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                              (1, 27-29) 
 

Ħuti, Alla għażel in-nies boloh għad-dinja biex iħawwad l-għorrief; 
għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwad il-qawwija; għażel lin-nies li 
ma huma xejn, biex iġib fix-xejn ’il dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda 
bniedem ma jkun jista’ jiftaħar quddiem Alla. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 32 (33) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna                                        
 

Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej, 
u jara l-bnedmin kollha.  
Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jħobbuh u jittamaw fih. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna                                        
 

Ruħna tixxennaq għall-Mulej, 
hu l-għajnuna tagħna. 
Fih jinsabu l-ferħ u t-tama tagħna. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jieħu ħsiebna                                        
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Ħobbu lil xulxin, kif ħabbejtkom jien.’ 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew                                         (25, 14-30) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal din il-parabbola lid-dixxipli tiegħu: “Għax dan 
bħal wieħed li kien se jsiefer, u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallielhom 
ġidu f’idejhom. Lil wieħed tah ħames talenti, lil ieħor tnejn, u lil ieħor 
wieħed, kull wieħed skont il-ħila tiegħu. U siefer. Dak li kien ħa l-ħames 
talenti mar minnufih iħaddimhom u qala’ ħamsa oħra. Hekk ukoll dak li 
kien ħa tnejn qala’ tnejn oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u 
ħeba flus sidu.   
  

Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja reġa’ lura u beda jagħmel il-kontijiet 
magħhom. Resaq quddiemu dak li kien ħa ħames talenti u ġieblu ħames 
talenti oħra. Qallu, ‘Sinjur, ħames talenti ħallejtli f’idejja; hawn, ara, 
qlajt ħamsa oħra.’ Qallu s-sinjur, ‘Sewwa, qaddej tajjeb u fidil; int kont 
fidil fil-ftit, u jien se nafdak fuq ħafna; idħol fl-hena ta’ sidek.’ Resaq 
ukoll dak li kien ħa żewġ talenti, u qallu, ‘Sinjur, żewġ talenti ħallejtli 
f’idejja; hawn, ara, qlajt tnejn oħra.’ Qallu s-sinjur, ‘Sewwa, qaddej 
tajjeb u fidil; int kont fidil fil-ftit, u jien se nafdak fuq ħafna; idħol fl-
hena ta’ sidek.’ Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed, u qal, 
‘Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn 
ma xerridtx. Bżajt, u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art: hawn, ara, 
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għandek dak li hu tiegħek.’ Qabeż is-sinjur u qallu, ‘Qaddej ħażin u 
għażżien, kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma 
xerridtx. Mela kien imissek mort qegħedt flusi l-bank biex, meta niġi, 
kont immur niġborhom bl-imgħax. Ħudulu mela t-talent u agħtuh lil dak 
li għandu l-għaxar talenti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu ż-
żejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu. U 
lil dan il-qaddej bla fejda itfgħuh ’il barra fid-dlam; hemmhekk ikun 
hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.’” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                            (2, 1-5) 
 

Meta jiena wasalt għandkom, ħuti, ma ġejtx ngħallem bi kliem kbir jew 
għaref. Ma ppretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom, ħlief lil Ġesù 
Kristu, u lil dan imsallab. U jiena ġejt għandkom dgħajjef u imbeżża’; 
dak li għidtilkom ma kienx kliem qawwi tal-għerf, imma kellu l-Ispirtu u 
l-qawwa, sabiex il-fidi tagħkom tinbena fuq il-qawwa ta’ Alla. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Kemm inħobb il-liġi tiegħek, Mulej                                        
 

Kemm inħobbha l-liġi tiegħek! 
Il-jum kollu naħseb fuqha. 
Il-kmandament tiegħek għal dejjem miegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm inħobb il-liġi tiegħek, Mulej 
 

Ma nimxix fit-triq il-ħażina. 
biex inħares il-kelma tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm inħobb il-liġi tiegħek, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu bagħatni nwassal l-aħbar it-tajba lill-
fqajrin. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (14, 16-30) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga 
tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta’ Sibt, u qam biex jaqra. Tawh 
f’idejh il-ktieb ta’ Iżaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub 
dan li ġej: 
‘L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, 
għax hu kkonsagrani. 
Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, 
inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, 
u d-dawl mill-ġdid lill-għomja, 
irrodd il-ħelsien lill-maħqurin 
u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej.’ 
  

Imbagħad raġa’ għalaq il-ktieb, tah lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda. 
Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu. U beda jgħidilhom: 
“Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu.”  
 

(U lkoll laqgħu kliemu u stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ 
minn fommu u bdew jgħidu: “Dan mhuwiex bin Ġużeppi?” Iżda hu 
qalilhom: “Żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju: “Tabib, fejjaq lilek 
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innifsek; dak kollu li smajna li ġara f’Kafarnahum agħmlu hawn f’pajjiżek 
ukoll.” U żied jgħidilhom: “Tassew, ngħidilkom, ebda profeta ma 
jilqgħuh tajjeb f’pajjiżu. Għax, ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta 
romol f’Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa’ tliet snin u sitt xhur 
magħluq u waqa’ ġuħ kbir fil-pajjiż kollu; madankollu għand ħadd 
minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta’ 
Sidon. U kien hemm bosta lebbrużi f’Israel fi żmien il-profeta Eliżew, 
imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja.”  
 

Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd imtela bil-korla; qamu, u ħarġuh 
’il barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta’ rdum tal-għolja li fuqha kienet 
mibnija l-belt tagħhom, u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda 
hu għadda minn ġo nofshom u baqa’ sejjer.) 
  
Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 
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It-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                        (2, 12-13) 
 

Aħna ma ħadniex l-ispirtu ta’ din id-dinja, imma l-Ispirtu ta’ Alla, biex 
nagħrfu d-doni li Alla għoġbu jagħtina. Dawn il-ħwejjeġ 
ħabbarnihomlkom bi kliem li ma tgħallimniehx mill-għerf tal-bnedmin, 
imma mill-Ispirtu, u fissirna ħwejjeġ spiritwali lil nies spiritwali. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej sewwa f’dak li jagħmel                                        
 

Twajjeb u ħanin ma’ kulħadd il-Mulej, 
idum biex jirrabja u kollu tieba; 
tjubitu fuq kulma għamel. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej sewwa f’dak li jagħmel                                        

 

Il-Mulej iżomm kelmtu fil-wegħdiet tiegħu kollha, 
twajjeb f’dak kollu li għamel, 
jgħin lil kull min qed ibati. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej sewwa f’dak li jagħmel                                        
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Hallelujah. Hallelujah. 
Profeta kbir qam fostna, Alla żar il-poplu tiegħu. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (4, 31-37) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù niżel Kafarnahum, belt tal-Galilija, u f’jum is-Sibt 
qagħad jgħallem lin-nies, li baqgħu mistagħġba bil-mod tat-tagħlim 
tiegħu, għax id-diskors tiegħu kien ta’ wieħed li għandu s-setgħa.  
  

U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spirtu ta’ xitan imniġġes, u 
qabad jgħajjat b’leħen għoli: “Ah! x’għandna x’naqsmu, Ġesù ta’ 
Nazaret? Ġejt biex teqridna? Jiena naf min int: il-Qaddis ta’ Alla!” 
Imma Ġesù widdbu bis-sħiħ u qallu: “Iskot, u oħroġ minnu!” Imbagħad 
l-ispirtu xeħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. 
  

U kulħadd stagħġeb, u bdew jistaqsu wieħed lil ieħor u jgħidu: “Dan xi 
kliem hu? Għax hu jordna b’setgħa u qawwa lill-ispirti mniġġsa u huma 
joħorġu.” U l-fama tiegħu xterdet ma’ kullimkien f’dawk l-inħawi kollha. 
  

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                         (3, 6.8-9) 
 

Ħuti, permezz tiegħi u ta’ Apollo intom emmintu. Jiena ħawwilt, Apollo 
saqqa, imma Alla hu li kabbar. Xorta waħda huma dak li ħawwel u dak li 
saqqa; kull wieħed jieħu l-ħlas li ħaqqu skont ma ħadem. Aħna ħaddiema 
ma’ Alla; u intom l-għalqa ta’ Alla, intom il-bini ta’ Alla. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 32 (33) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu Alla tagħna                                        
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu Alla tagħna                                        
 

Ruħna tixxennaq għall-Mulej, 
hu l-għajnuna tagħna. 
Fih jinsabu l-ferħ u t-tama tagħna. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej hu Alla tagħna                                        
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-Mulej bagħatni nwassal l-aħbar it-tajba lill-fqajrin. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (4, 38-44) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qam u telaq mis-sinagoga, u daħal għand Xmun. 
Issa omm il-mara ta’ Xmun kellha fuqha deni qawwi, u talbuh jgħinha. 
Resaq fuqha, ordna lid-deni, u d-deni ħallieha. U minnufih qamet u bdiet 
isservihom. 
  

Hija u nieżla x-xemx, dawk kollha li kellhom il-morda, kien x’kien il-mard 
tagħhom, ħaduhomlu quddiemu. Hu qiegħed idejh fuq kull wieħed 
minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll ix-xjaten, 
jgħajtu u jgħidu: “Inti Bin Alla!” Iżda hu kien jheddidhom u ma 
ħallihomx jitkellmu, għax huma kienu jafu li hu l-Messija. 
  

Meta sebaħ, ħareġ u mar f’post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u 
marru ħdejh u riedu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu 
qalilhom: “Jeħtieġli nxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla lill-ibliet l-
oħra wkoll, għax għalhekk kont mibgħut.” U kien jipprietka fis-sinagogi 
tal-Lhudija. 
  

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                        (3, 21-23) 
 

Ħuti, ħadd ma għandu jiftaħar bil-bnedmin; għax kollox hu tagħkom, 
sew jekk Pawlu, sew jekk Apollo, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew 
jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt sew jekk iż-żmien ta’ issa, sew jekk li ġej; 
kollox hu tagħkom, u intom ta’ Kristu, u Kristu ta’ Alla. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 23 (24) 

Inwieġbu flimkien: Tal-Mulej hi l-art u kulma fiha                                    
 

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

Inwieġbu flimkien: Tal-Mulej hi l-art u kulma fiha                                    

 

Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, 
u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Tal-Mulej hi l-art u kulma fiha                                    
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                      (5, 1-11) 
 

Darba l-kotra bdiet tross fuq Ġesù biex tisma’ l-kelma ta’ Alla. Hu kien 
qiegħed f’xatt l-għadira ta’ Ġennesaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-
xatt; is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu x-xbiek. Tela’ 
fuq waħda minnhom, li kienet ta’ Xmun, u talbu jaqla’ kemmxejn ’il barra mill-
art; imbagħad qagħad bilqiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. 
  

Meta temm li kellu jgħid, qal lil Xmun: “Aqdef ’il barra fil-fond, u kalaw ix-
xbiek tagħkom għas-sajd.” Wieġbu Xmun u qallu: “Mgħallem, għamilna lejl 
sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma, la qiegħed tgħid int, ħa nkala x-
xbiek.” Hekk għamlu, u qabdu kotra hekk kbira ta’ ħut li x-xbiek tagħhom kien 
għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-
oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew, u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit 
ma għerqux. Xmun Pietru, kif ra dan, inxteħet f’riġlejn Ġesù u qallu: 
“Tbiegħed minni, Mulej, għaliex jiena raġel midneb.” Għax baqgħu tassew 
mistagħġba, kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu, għal dik il-qabda 
ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, li kienu 
sħab Xmun. Imbagħad Ġesù qal lil Xmun: “Tibżax; minn issa ’l quddiem tkun 
taqbad in-nies.” Meta mbagħad ressqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u 
marru warajh. 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                          (4, 4b-5) 
 

Ħuti, hu l-Mulej li jiġġudikani! Għalhekk tiġġudikawx qabel il-waqt sa ma 
jiġi l-Mulej; hu għad joħroġ għad-dawl dak li hu moħbi fid-dlam, u jikxef 
il-fehmiet moħbija tal-qlub. U mbagħad kull wieħed jieħu mingħand Alla 
t-tifħir li jkun jistħoqqlu. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana                                    
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jien id-dawl tad-dinja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (5, 33-39) 
 

F’dak iż-żmien, il-Fariżej u l-kittieba tagħhom qalu lil Ġesù: “Id-dixxipli 
ta’ Ġwanni sikwit isumu u joqogħdu jitolbu, u dawk tal-Fariżej ukoll, 
imma tiegħek jieklu u jixorbu!” U Ġesù qalilhom: “Jaqaw tistgħu ġġagħlu 
lill-ħbieb tal-għarus isumu sakemm l-għarus ikun għadu magħhom? 
Imma għad jasal iż-żmien meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom, u 
mbagħad isumu dakinhar.” 
  

Qalilhom ukoll parabbola: “Ħadd ma jaqta’ biċċa drapp minn libsa ġdida 
biex biha jraqqa’ waħda qadima, għax inkella mhux biss ikun qatta’ l-
ġdida, imma anqas il-biċċa meħuda mill-ġdida ma tkun taqbel mal-
qadima. Anqas ma jqiegħdu l-inbid il-ġdid f’damiġġani qodma tal-ġild, 
għax inkella l-inbid il-ġdid jifqa’ d-damiġġani, u jixtered hu u jintilfu d-
damiġġani. Iżda nbid ġdid iqegħduh f’damiġġani ġodda. U ħadd ma jkun 
irid mill-inbid ġdid wara li jkun xorob mill-qadim, għax jgħidlek, ‘Il-
qadim tajjeb.’” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                           (4, 7.14-15) 
 

Int, min hu li għażlek? X’għandek li ma ngħatalekx? U jekk ingħatalek, 
għaliex tiftaħar bħallikieku ħadd ma tahulek? M’iniex nikteb dan biex 
inħammrilkom wiċċkom, imma biex nikkoreġikom, bħal uliedi għeżież. 
Għax jekk għandkom ħafna għalliema fi Kristu, ma għandkomx ħafna 
missirijiet; għax jiena hu li, bl-Evanġelju, tajtkom il-ħajja fi Kristu Ġesù. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI               Salm 144 (145) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej qrib lejn min isejjaħlu                                    
 

Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha, 
twajjeb f’dak kollu li għamel. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej qrib lejn min isejjaħlu                                    

 

Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu, 
lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej qrib lejn min isejjaħlu                                    



100 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
“Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (6, 1-5) 
 

Ġara li darba s-Sibt Ġesù kien għaddej minn għalqa miżrugħa, u d-
dixxipli tiegħu bdew jaqtgħu s-sbul, ifarrkuh b’idejhom u jikluh. Xi wħud 
mill-Fariżej qalulhom: “Dan kif qegħdin tagħmlu dak li ma jiswiex nhar 
ta’ Sibt?” Qabeż Ġesù u weġibhom: “Anqas dan ma qrajtu, x’għamel 
David meta ħadu l-ġuħ, huwa u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtux kif 
daħal fid-dar ta’ Alla u ħa l-ħobż tal-preżenza ta’ quddiem il-Mulej, u 
kiel minnu hu u ta lil dawk li kienu miegħu, u madankollu ħadd ma kien 
jista’ jiekol minnu ħlief il-qassisin biss?” U qalilhom: “Bin il-bniedem 
huwa sid is-Sibt ukoll.” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                 (5, 6-8) 
 

Ħuti, ma tafux li ftit ħmira ttella’ l-għaġna kollha? Tnaddfu mill-ħmira l-
qadima ħalli tkunu għaġna ġdida, kif intom bla ħmira. Il-Ħaruf tal-Għid 
tagħna, li hu Ġesù, miet għalina! Nagħmlu festa, mhux bil-ħmira l-
qadima jew tal-ħażen, imma bil-ħobż bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                              Salm 5 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fis-sewwa tiegħek, Mulej 
 

Int m’intix Alla li tħobb il-ħażen; 
il-ħażin ma jsibx postu għandek. 
Ma jiqfux il-kburin quddiem għajnejk. 
 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fis-sewwa tiegħek, Mulej 

 

Ħa jifirħu dawk li jafdaw fik għal dejjem; 
ħarishom, u bik jifirħu dawk li jħobbu lil ismek. 
 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fis-sewwa tiegħek, Mulej 
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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 Luqa                                             (6, 6-11) 
 

F’jum is-Sibt Ġesù daħal fis-sinagoga u qagħad jgħallem. Kien hemm 
raġel li kellu idu l-leminija niexfa. Il-kittieba u l-Fariżej kienu moħħhom 
fih biex jaraw jekk ifejjaqx f’jum is-Sibt, ħalli b’hekk isibu fuqiex jixluh. 
Iżda hu għaraf ħsibijiethom, u qal lir-raġel li kellu idu niexfa: “Qum, u 
oħroġ fin-nofs!” Dak qam u ħareġ fin-nofs. U qalilhom Ġesù: “Ħa 
nistaqsikom ħaġa: X’jiswa nhar ta’ Sibt, tagħmel il-ġid jew tagħmel id-
deni? Issalva ħajja jew teqridha?” U xeħet ħarsa madwaru fuqhom 
ilkoll, u qal lir-raġel: “Midd idek!” Hekk għamel dak, u idu reġgħet 
saritlu qawwija u sħiħa. Iżda huma xegħlu bil-korla, u bdew jiddiskutu 
bejniethom x’se jagħmlu b’Ġesù. 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                        (6, 4.5b.7a.8) 
 

Ħuti, meta intom ikollkom xi tgħidu bejnietkom fuq ħwejjeġ ta’ din il-
ħajja, tmorrux quddiem dawk li ma jħobbux il-Knisja! M’hemmx xi ħadd 
għaref fostkom li jista’ jagħmel ġustizzja bejn l-aħwa? U mhux diġà 
ħażin li tiġġieldu bejnietkom? Mhux dan biss, imma l-inġustizzja 
tagħmluha bejnietkom stess, li intom aħwa ta’ xulxin!  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 

 
SALM RESPONSORJALI                         Salm 149 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah, hallelujah 
 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: 
fost il-ħbieb tiegħu nfaħħruh! 
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu! 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah, hallelujah 

 

Il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, 
u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.  
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah, hallelujah 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jien għażilt lilkom,” jgħid il-Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (6, 12-19) 
 

Mela darba fost l-oħrajn Ġesù ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob, u għadda 
l-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u 
minnhom għażel tnax, li semmiehom appostli: Xmun, li semmieh Pietru, 
u ħuh Indrì, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġakbu 
ta’ Alfew, Xmun l-Imħeġġeġ, Ġuda ta’ Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota, li 
mbagħad ittradieh. 
  

Imbagħad niżel magħhom u waqaf f’wita, flimkien ma’ kotra kbira ta’ 
dixxipli u folla kbira ta’ nies minn kull naħa tal-Lhudija u Ġerusalemm u 
mix-xtajta ta’ Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u 
jfejjaqhom mill-mard tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti mniġġsa 
kien ifiq; u l-kotra kienet tfittex li tmissu, għax minnu kienet toħroġ 
qawwa li tfejjaq lil kulħadd. 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                       (7, 29a.30-31) 
 

Ħuti, iż-żmien f’din id-dinja huwa qasir. Ħa jkunu, mela, dawk li jibku, 
bħallikieku ma jibkux; dawk li jifirħu, bħallikieku ma jifirħux; dawk li 
jixtru, bħallikieku ma għandhom xejn; dawk li jgawdu d-dinja, 
bħallikieku ma jgawduhiex; għax is-sura ta’ din id-dinja għad tgħaddi! 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 44 (45) 

Inwieġbu flimkien: Isimgħu u agħtu widen                                    
 

Isma’, binti, ħares u agħti widen, 
insa lil poplu tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Isimgħu u agħtu widen                                    

 

Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek; 
u int agħtih qima għax hu sidek. 
 

Inwieġbu flimkien: Isimgħu u agħtu widen                                    
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Ifirħu għax il-ħlas tagħkom kbir ikun fis-sema,” jgħid il-Mulej.  
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (6, 20-26) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: “Henjin 
intom il-foqra, għax tagħkom hija s-Saltna ta’ Alla. Henjin intom li 
għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu mxebbgħin. Henjin intom li għalissa 
tibku, għax għad tithennew. Henjin intom meta minħabba Bin il-bniedem 
in-nies jobogħdukom, jaqtgħukom minn magħhom, għajrukom u jwarrbu 
isimkom bħallikieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, 
ifirħu u aqbżu bil-ferħ, għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess 
għamlu missirijiethom lill-profeti. 
  

(Imma ħażin għalikom, intom l-għonja, għax il-faraġ tagħkom ħadtuh. 
Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbgħin, għax għad tkunu bil-ġuħ. 
Ħażin għalikom intom li għalissa tidħku, għax għad tnewħu u tibku. 
Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid. Għax l-istess għamlu 
missirijiethom lill-profeti foloz!”) 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                                  (8, 3.6) 
 

Ħuti, jekk xi ħadd iħobb lil Alla, lil dan Alla jagħrfu. Għalina Alla wieħed 
hemm: il-Missier li minnu ġej kollox u aħna bih neżistu. U wieħed hu l-
Mulej: Ġesù Kristu, li permezz tiegħu sar kollox u aħna għalih neżistu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 138 (139) 

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

Mulej, inti tafni tajjeb, 
int taf meta noqgħod u meta nqum, 
int taf x’inkun se naħseb. 
 

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

 

O Alla, ħares lejn qalbi  
ara jekk hux miexi fi triq ħażina, 
u mexxini fit-triq ta’ dejjem. 
 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fit-triq ta’ dejjem, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Jekk inħobbu lil xulxin, Alla jgħammar fina. 
Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                                    (6, 27-38) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Lilkom, li qegħdin tisimgħuni, 
ngħidilkom: Ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom, 
bierku lil min jisħetkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq 
naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra; min jeħodlok 
il-mantar, lanqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Agħti lil kull min jitolbok; u 
min jeħodlok xi ħaġa tiegħek, titlobhilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu 
lilkom, hekk ukoll agħmlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi 
ħlas jista’ jkollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk 
tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista’ jkollkom? Għax dan 
jagħmluh saħansitra l-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh 
iroddhielkom lura, xi ħlas jista’ jkollkom? Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin, 
bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor mingħandhom. Imma intom ħobbu l-
għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-
ħlas tagħkom ikun kbir; u tkunu wlied Alla l-Għoli, li hu tajjeb mal-ingrati u l-
ħżiena. Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. (Tiġġudikawx, u ma tkunux 
iġġudikati; tikkundannawx, u ma tkunux ikkundannati; aħfru, u ssibu l-
maħfra; agħtu, u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, mheżżeż sewwa u 
mburġat iqegħdulkom f’ħoġorkom; għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel 
lilkom.”) 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                   (9, 16.24-25) 
 

Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju ma għandix biex niftaħar; jien 
obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju! L-
atleti kollha jiġru, imma l-premju wieħed jirbħu. Iġru, mela, ħalli 
tirbħuh! Kull atleta jagħmel minn kollox, u dawn biex jirbħu kuruna li 
tispiċċa, imma aħna nirbħu waħda li ma tispiċċax. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 83 (84) 

Inwieġbu flimkien: Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, Mulej 
 

Imberkin dawk li joqogħdu f’darek; 
huma jfaħħruk għal dejjem. 
Imberkin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, Mulej 

 

Il-Mulej jagħti kull ġid, 
lil min jimxi bis-sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-kelma tiegħek hi l-verità, Mulej. 
Hallelujah. 
 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (6, 39-42) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal parabbola lid-dixxipli tiegħu: “Jista’ agħma 
jmexxi agħma ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra? Id-dixxiplu 
mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu; imma kull min itemm it-taħriġ 
tiegħu jsir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f’għajn ħuk, u ma 
tarax it-travu li għandek f’għajnek int? Kif tista’ tgħidlu lil ħuk, ‘Ħi, ejja 
nneħħilek it-tibna li għandek f’għajnek,’ meta m’intix tara t-travu li 
għandek f’għajnek int? Ja wiċċ b’ieħor! Neħħi l-ewwel it-travu minn 
għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn 
ħuk.” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                       (10, 14-15.17) 
 

Għeżież tiegħi, aħarbu l-allat foloz. Lil nies għaqlin qiegħed inkellem; 
aħsbu sew fuq kulma ngħid. La l-ħobża hi waħda, aħna, li aħna ħafna, 
aħna ġisem wieħed; ilkoll kemm aħna nieħdu sehem minn ħobża waħda.  
 

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

Inwieġbu flimkien: Grazzi lilek Mulej                      
 

X’nista’ nagħtih lill-Mulej 
għall-ġid kollu li għamel miegħi? 
 

Inwieġbu flimkien: Grazzi lilek Mulej                      

 

Lilek noffri sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, 
u isem il-Mulej insejjaħ.  
Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi quddiem il-poplu kollu. 
 

Inwieġbu flimkien: Grazzi lilek 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                                           (6, 43-49) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ma hemmx siġra tajba li 
tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott 
tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-
xewk, anqas l-għeneb mill-għolliq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta’ 
qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ 
il-ħażin, għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Għaliex 
issejħuli ‘Mulej, Mulej!’ u mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien? Kull 
min jiġi għandi u jisma’ kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħa ngħidilkom 
lil min jixbah. Jixbah lil wieħed li ried jibni dar, ħaffer fil-fond sa ma sab 
il-blat, u fuqu qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet xita bil-qliel, il-wied 
niżel b’qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax jheżżiżha, għax 
kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma’ kliemi u ma jagħmilx li ngħid jien, 
jixbah lil wieħed li jkun bena daru fuq l-art mingħajr ma qiegħed sisien. 
Il-wied niżel b’qawwa kbira għal fuqha u minnufih iġġarrfet, u saret 
ħerba kbira minn dik id-dar!” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                            (11, 23-25) 
 

Ħuti, jien irċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom, 
jiġifieri, li l-Mulej Ġesù, fil-lejl li fih kien ittradut, ħa l-ħobż u wara li 
radd il-ħajr qasmu u qal: “Dan hu ġismi li jingħata għalikom; agħmlu dan 
b’tifkira tiegħi.” Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal: “Dan il-
kalċi hu l-patt il-ġdid b’demmi; agħmlu dan b’tifkira tiegħi.” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Nagħmel li trid int, Mulej                      
 

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

Inwieġbu flimkien: Nagħmel li trid int, Mulej                      

 

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

Inwieġbu flimkien: Nagħmel li trid int, Mulej                      
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Hallelujah. Hallelujah. 
Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni. 
Hallelujah. 
 

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

F’dak iż-żmien, Ġesù, meta spiċċa jgħid lin-nies kulma kellu jgħidilhom, 
daħal Kafarnahum. U jkun hemm ċenturjun li kellu qaddej għażiż ħafna 
għalih, li kien marid u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sema’ b’Ġesù u 
bagħatlu xi wħud mix-xjuħ tal-Lhud biex jitolbuh jiġi jfejjaqlu l-qaddej. 
Dawk marru quddiem Ġesù u bdew jitolbuh b’ħerqa kbira u jgħidulu: 
“Jixraqlu li tagħmillu dan, għax hu jgħożż il-ġens tagħna, u kien hu li 
bnielna s-sinagoga.” Ġesù mar magħhom, u ma kienx ’il bogħod wisq 
mid-dar meta ċ-ċenturjun bagħat jgħidlu ma’ xi ħbieb: “Sinjur, 
toqgħodx tinqala’, għax jien ma jistħoqqlix li int tidħol taħt is-saqaf 
tiegħi; għalhekk ħassejt li anqas kien jistħoqqli niġi nsibek jiena stess. 
Imma int ordna b’kelma, u l-qaddej tiegħi jfiq. Għax jien ukoll bniedem 
taħt is-setgħa ta’ ħaddieħor, u jiena stess għandi suldati taħt il-kmand 
tiegħi; lil wieħed ngħidlu, ‘Mur,’ u jmur; lill-ieħor ngħidlu, ‘Ejja,’ u jiġi; u 
lill-qaddej ngħidlu, ‘Agħmel dan,’ u jagħmlu.” Ġesù baqa’ mistagħġeb 
bih meta sema’ dan; dar lejn in-nies li kienu miexja warajh u qalilhom: 
“Ngħidilkom li anqas f’Iżrael ma sibt fidi bħal din!” Meta mbagħad dawk 
li kienu mibgħuta reġgħu lura d-dar, sabu l-qaddej qawwi u sħiħ. 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                       (12, 12.27-28) 
 

Ħuti, bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, hekk ukoll Kristu. 
Intom il-ġisem ta’ Kristu, u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Lil xi 
wħud Alla qegħedhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala appostli, it-tieni 
bħala profeti, it-tielet bħala għalliema. U lil kull wieħed ta doni 
differenti.  
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 100 (101) 

Inwieġbu flimkien: Aħna l-poplu tal-Mulej 
 

Għajtu bil-ferħ lill-Mulej, nies kollha tal-art, 
aqdu bil-ferħ lill-Mulej, 
idħlu quddiemu bil-ferħ. 
 

Inwieġbu flimkien: Aħna l-poplu tal-Mulej 

 

Il-Mulej ħalaqna, u aħna tiegħu, 
aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Aħna l-poplu tal-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 Luqa                                           (7, 11-17) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù mar f’belt jisimha Najn, u marru miegħu d-dixxipli 
tiegħu u kotra kbira ta’ nies. Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu 
qegħdin iġorru wieħed mejjet li ommu, mara armla, ma kellhiex ħliefu; u 
magħha kien hemm għadd ġmielu ta’ nies mill-belt. Kif raha l-Mulej 
tħassarha u qalilha: “Tibkix!” Resaq, u mess it-tebut. Dawk li kienu 
qegħdin jerfgħuh waqfu. U hu qal: “Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, 
qum!” U l-mejjet qam bilqiegħda u beda jitkellem. U Ġesù tah lil ommu. 
In-nies kollha tkexkxu bil-biża’, u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu: 
“Profeta kbir qam fostna,” u  “Alla żar il-poplu tiegħu.” U dan il-kliem li 
qalu xtered mal-Lhudija u dawk l-inħawi kollha. 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                              (13, 4-8a) 
 

Ħuti, l-imħabba tieħu paċenzja u tħenn; l-imħabba mhijiex għajjura, ma 
tiftaħarx, ma titkabbarx fuq l-oħrajn; ma tagħmilx dak li mhux sewwa; 
ma tfittixx dak li hu tagħha, ma tirrabjax; ma żżommx f’qalbha għad-
deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità; kollox temmen, 
kollox tittama, kollox tissaporti. L-imħabba ma tintemm qatt.  
 

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

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
 

Sewwa hi l-kelma tal-Mulej, kollox tajjeb għamel. 
Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; 
bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art. 
 

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. 
Mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (7, 31-35) 
 

F’dak iż-żmien, il-Mulej qal: “Ma’ min, mela, se nxebbahhom in-nies ta’ 
dan iż-żmien? Lil min jixbhu? Jixbhu lil qabda tfal bilqiegħda fil-pjazza, 
jgħajtu lil xulxin u jgħidu, ‘Daqqejnielkom il-flawt u ma żfintux, 
għannejnielkom għanja ta’ niket u ma ħabbattux fuq sidirkom!’ Għax 
tassew, ġie Ġwanni l-Battista, la jiekol ħobż u lanqas jixrob inbid, u 
intom tgħidu li ‘għandu fih xitan.’ Ġie Bin il-bniedem, jiekol u jixrob, u 
tgħidu, ‘Araw, xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-
midinbin!’ Imma l-ulied ta’ Alla kollha taw raġun lill-għerf tiegħu.” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                      (15, 3-6a.8-9a) 
 

Ħuti, jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri, li Kristu miet 
minħabba dnubietna, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum, skont l-
Iskrittura. U deher lil Pietru, u mbagħad lit-Tnax. Deher imbagħad lil 
aktar minn ħames mitt aħwa flimkien. Fl-aħħar deher lili wkoll wara 
kulħadd, għax jien l-inqas wieħed fost l-appostli. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 117 (118) 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb 
 

Faħħru lill-Mulej, għax għal dejjem it-tieba tiegħu! 
Ħa jgħidu wlied Iżrael: 
“Għal dejjem it-tieba tiegħu.” 
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb 

 

Alla tiegħi int, jien ngħidlek grazzi; 
Alla tiegħi, jien lilek infaħħar.  
 

Inwieġbu flimkien: Faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Ejjew għandi, intom li tinsabu għajjenin u jiena nagħtikom il-mistrieħ.’  

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (7, 36-50) 
 

F’dak iż-żmien, wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesù biex jiekol miegħu; 
Ġesù daħal għand il-Fariżew u qagħad għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm 
mara magħrufa għall-ħajja ħażina li tgħix. Din saret taf li kien qiegħed 
għall-ikel fid-dar tal-Fariżew; ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt ifuħ; u 
marret qagħdet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xxarrablu riġlejh bi 
dmugħha u tixxuttahomlu b’xagħarha; imbagħad bisitlu riġlejh u 
dilkithomlu biż-żejt ifuħ. 
  

(Kif ra hekk il-Fariżew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu: “Dan, li kien 
profeta, kien ikun jaf min hi u x’mara hi din li qiegħda tmissu; kien ikun 
jaf, għax hi midinba!” Imma Ġesù qabad u qallu: “Xmun, għandi ħaġa xi 
ngħidlek.” “Għid, mgħallem,” qallu dak. “Tnejn min-nies kellhom id-dejn 
ma’ wieħed li jislef il-flus; wieħed kellu jagħtih ħames mitt dinar u l-
ieħor ħamsin. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx, u hu ħafrilhom it-
tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed?” Wieġeb Xmun u qal: “Jidhirli 
jien li dak li ħafirlu l-iżjed.” “Ħsibtha tajjeb,” qallu Ġesù.) 
  

Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil Xmun: “Qiegħed taraha lil din il-
mara? Dħalt għandek, u ilma għal riġlejja ma tajtnix, iżda hi riġlejja 
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xarrbithomli bi dmugħha u xxuttathomli b’xagħarha. Bewsa ma tajtnix, 
iżda hi minn xħin daħlet ma waqfitx tbus riġlejja. Rasi ma dlikthilix biż-
żejt, imma hi dilkitli riġlejja b’żejt ifuħ. Għalhekk ngħidlek li dnubietha, li 
kienu ħafna, inħafrulha, għax ħabbet ħafna; imma min jinħafirlu ftit, ftit 
iħobb.” Imbagħad qal lil mara: “Dnubietek maħfura.” Dawk li kienu fuq 
il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom: “Dan min hu biex jaħfer 
id-dnubiet ukoll?” Iżda hu qal lill-mara: “Il-fidi tiegħek salvatek; mur 
bis-sliem!” 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                     (15, 17a.19-20) 
 

Ħuti, jekk Ġesù ma qamx mill-mewt, aħna għalxejn qed ngħallmu, u l-
fidi tagħkom ma tkunx tagħmel sens. Jekk għandna tama fi Kristu għal 
din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost il-bnedmin. Imma 
Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li 
raqdu. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 
 

Isma’, Mulej, dak li qed nitolbok, 
agħti widen għat-talb tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 

 

Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; 
ressaq widintek lejja, u ismagħni. 
Uri t-tieba tiegħek tal-għaġeb. 
 

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 



123 
 

Hallelujah. Hallelujah. 
‘Infaħħrek, Missier, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna wrejthom liċ-
ċkejknin.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                               (8, 1-3) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qagħad idur l-ibliet u r-rħula, jipprietka u jxandar 
l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla. Kellu miegħu t-Tnax u xi nisa li kien 
fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard: Marija, li kienu jgħidulha ta’ 
Magdala, (li minnha kienu ħarġu seba’ xjaten,) Ġwanna, mart Ħuża, 
prokuratur ta’ Erodi, Susanna, u ħafna oħrajn, li kienu jaqduhom minn 
ġidhom. 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin                            (15, 48-49) 
 

Ħuti, bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art; 
bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. 
Bħalma aħna lebsin ix-xbieha tal-bniedem tal-art, hekk ukoll għad 
nilbsu x-xbieha tal-bniedem tas-sema. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 55 (56) 

Inwieġbu flimkien: Nimxi fid-dawl tal-ħajjin 
 

Dan jien naf, li Alla hu miegħi. 
Bl-għajnuna tal-Mulej infaħħar il-kelma tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Nimxi fid-dawl tal-ħajjin 

 

F’Alla nittama, m’għandix għax nibża’; 
x’jista’ jagħmilli l-bniedem? 
 

Inwieġbu flimkien: Nimxi fid-dawl tal-ħajjin 
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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 Luqa                                             (8, 4-15) 
 

F’dak iż-żmien, inġemgħet kotra kbira ta’ nies li kienu ġejjin lejn Ġesù minn kull 
belt, u hu qalilhom din il-parabbola: “Wieħed bidwi ħareġ jiżra’ ż-żerriegħa li 
kellu. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħulu mal-mogħdija u ntrifsu, u l-għasafar 
tal-ajru naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat, u nibtu u nixfu, għax tira 
ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u 
ħonoqhom. Oħrajn waqgħu f’art tajba, u nibtu u għamlu l-frott kull waħda mija.” 
Kif qal dan, għolla leħnu u qal: “Min għandu widnejn biex jisma’, ħa jisma’!” 
  

Id-dixxipli tiegħu staqsewh x’kienet dik il-parabbola. U hu qalilhom: “Lilkom 
ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna ta’ Alla, iżda lill-bqija bil-parabboli, biex 
iħarsu u ma jarawx, u jisimgħu u ma jifhmux. Il-parabbola, mela, hija din: iż-
żerriegħa hi l-kelma ta’ Alla. Dawk ta’ matul il-mogħdija huma dawk li jisimgħu, 
imbagħad jiġi x-Xitan u jaħtfilhom il-Kelma minn qalbhom, li ma jmorrux jemmnu 
u jsalvaw. Dawk ta’ fuq il-blat huma dawk li, meta jisimgħu l-Kelma, jilqgħuha 
bil-ferħ, iżda billi ma jkollhomx għeruq jemmnu għal ftit taż-żmien, u meta jiġi 
fuqhom it-tiġrib jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu, iżda 
aktar ’il quddiem l-inkwiet żejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u l-
frott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jaqgħu f’art tajba huma dawk li jisimgħu l-
Kelma b’qalb tajba u sinċiera, jgħożżuha, u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ.” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Proverbji                                              (3, 27-30.34b) 
 

Ibni, meta tista’ tagħmel il-ġid, agħmlu. Tgħidx lil min għandu bżonn: 
“Mur, u erġa’ ejja; nagħtik għada!” meta tkun tista’ tagħtih. Tagħmilx 
ħsara kontra min jittama fik. Tiġġiliedx ma’ ħaddieħor għal xejn b’xejn, 
jekk ma għamillek l-ebda deni. Il-Mulej jagħti l-grazzja lit-twajbin. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Mulej, min joqgħod ħdejk? 
 

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

Inwieġbu flimkien: Mulej, min joqgħod ħdejk? 

 

Min ma jagħmilx deni lill-oħrajn, 
u ma jgħajjarx lill-oħrajn. 
Min jislef bil-qalb lil min għandu bżonn. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, min joqgħod ħdejk? 
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Hallelujah. Hallelujah. 
B’dak li tagħmlu, agħtu eżempju tajjeb lill-oħrajn. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                            (8, 16-18) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih 
b’għatu jew iqiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara, biex kull 
min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħbi li ma għadx 
jidher, u xejn ma hemm mistur li ma għadx jingħaraf u jinġieb għad-
dawl. Mela oqogħdu attenti kif tisimgħu! Għax min għandu, jingħatalu; 
u min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu.” 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Proverbji                                                  (21, 3.5.13) 
 

Li tagħmel it-tajjeb u s-sewwa jogħġob lill-Mulej aktar mis-sagrifiċċju. 
Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxilu; imma min jgħaġġel jiġi fil-
bżonn. Min jagħlaq widnejh għal dak li għandu bżonn il-fqir, ħadd ma 
jwieġbu meta jgħajjat hu. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Jien nimxi fit-triq tal-Mulej 
 

Jiena għażilt it-triq tas-sewwa. 
Għallimni l-liġi tiegħek 
u nagħmilha b’qalbi kollha. 
 

Inwieġbu flimkien: Jien nimxi fit-triq tal-Mulej 

 

Mexxini fit-triq tal-kmandamenti tiegħek, 
għax fiha nsib l-ferħ tiegħi. 
Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem.    
 

Inwieġbu flimkien: Jien nimxi fit-triq tal-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imberkin dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jobduha. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (8, 19-21) 
 

F’dak iż-żmien, ġew għal Ġesù ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu 
lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn 
barra u jridu jarawk.” Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li 
jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu.” 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tal-Proverbji                                                  (30, 7a.8-9) 
 

Dawn it-tnejn jien nitlob mingħandek: Żomm bogħod minni l-qerq u l-
gideb; tagħtinix la faqar u lanqas għana, iżda agħtini l-ikel li għandi 
bżonn. Għax jekk ikolli żżejjed, nista’ ninsik u nwarrbek, u ngħid: “Min 
hu l-Mulej?” Jekk inkun fqir, nasal biex nisraq u ma mmur kontra dak li 
jixtieq Alla. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-kelma tal-Mulej turini t-triq 
 

Aħjar għalija l-liġi tiegħek, Mulej, 
aħjar minn ħafna flus tad-deheb u l-fidda.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-kelma tal-Mulej turini t-triq 

 

Il-kelma tiegħek għal dejjem, Mulej. 
Ma nimxix fit-triq tal-ħżiena, 
biex nobdi l-kelma tiegħek.  
 

Inwieġbu flimkien: Il-kelma tal-Mulej turini t-triq 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Is-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                     (9, 1-6) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lit-Tnax madwaru u tahom qawwa u setgħa 
fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mard. U bagħathom ixandru s-Saltna ta’ 
Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom: “Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la 
ħatar, la ħorġa, la ħobż u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. 
Jekk tidħlu f’xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma 
jilqgħukomx, oħorġu minn dik il-belt u farfru sa t-trab tagħha minn ma’ 
riġlejkom bħala xhieda kontrihom.” Ħarġu, mela, u bdew iduru l-irħula 
jxandru l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien. 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Koħèlet                                                           (1, 4.9b-11) 
 

Kollox jgħaddi. In-nies imorru u jiġu, imma l-art tibqa’ għal dejjem. Fid-
dinja m’hawn xejn ġdid! Hemm xi ħaġa li fuqha tista’ tgħid: “Ara din 
ħaġa ġdida?” Le, din diġà kienet fiż-żminijiet qabilna. La dak li sar 
qabilna ma niftakru, u lanqas niftakru dak li jsir warajna. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Mulej, int tieħu ħsiebna 
 

Għallimna ngħoddu l-jiem ta’ ħajjitna, 
sabiex aħna nimxu bil-għaqal. 
Dur lejna, Mulej, u ħenn għalina. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int tieħu ħsiebna 

 

Ħa tkun fuqna l-grazzja ta’ Alla! 
Bierek inti x-xogħol ta’ jdejna, Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int tieħu ħsiebna 
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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 Luqa                                               (9, 7-9) 
 

F’dak iż-żmien, dawn il-ġrajja kollha waslu f’widnejn Erodi t-tetrarka u 
beda jitħasseb, għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-
imwiet, waqt li oħrajn qalu li deher Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-
profeti tal-imgħoddi. Iżda Erodi qal: “Lil Ġwanni qtajtlu rasu; mela min 
hu dan li fuqu qiegħed nisma’ dan kollu?” U beda jfittex li jarah. 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Koħèlet                                       (3, 1.4a.5b.6b.7b.10-11a) 
 

Kollox għandu żmienu, u kull ħaġa għandha l-mument tagħha taħt is-
sema: hemm żmien li tibki, u żmien li tidħak; żmien li tgħannaq, u żmien 
li ma tistax; żmien li terfa’, u żmien li tarmi; żmien li toqgħod kwiet, u 
żmien li titkellem. Jiena rajt ix-xogħol li Alla ta lil ulied il-bniedem biex 
ikollhom x’jagħmlu. Kollox għamel tajjeb u f’waqtu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 42 (43) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tagħna 
 

Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek; 
huma jmexxuni u jwassluna fuq l-għolja tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tagħna 
 

U nidħol ħdejn l-altar ta’ Alla, 
ħdejn Alla, il-ferħ u l-hena tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej l-għajnuna tagħna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu għall-oħrajn.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (9, 18-22) 
 

Darba, waqt li Ġesù kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu d-
dixxipli tiegħu, u hu staqsiehom: “Min jgħidu n-nies li jien?” Huma 
weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, li qam 
wieħed mill-profeti tal-imgħoddi.” Qalilhom: “Imma intom min tgħidu li 
jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija ta’ Alla.” Imbagħad 
ikkmandahom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b’dan. U 
qalilhom: “Jeħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, jiċħduh ix-xjuħ u l-
qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum.” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Koħèlet                                                         (11, 9a; 12, 1) 
 

Ifraħ, o żagħżugħ, u ħa tkun ferħana qalbek f’jiem żgħożitek. Imma 
tinsiex lil Alla. Ftakar f’min ħalqek meta tkun żgħir u b’saħħtek qabel ma 
jaslu jiem in-niket, u joqorbu s-snin li għalihom tgħid: “Xejn ma 
jogħġbuni.” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Mulej, int tieħu ħsiebna 
 

Għallimna ngħoddu l-jiem ta’ ħajjitna, 
sabiex aħna nimxu bil-għaqal. 
Dur lejna, Mulej, u ħenn għalina. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int tieħu ħsiebna 

 

Ħa tkun fuqna l-grazzja ta’ Alla! 
Bierek inti x-xogħol ta’ jdejna, Mulej. 
 

Inwieġbu flimkien: Mulej, int tieħu ħsiebna 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ġesù jurina kif ngħixu tajjeb permezz tal-Evanġelju. 

Hallelujah. 

 
L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (9, 43b-45) 
 

F’dak iż-żmien, waqt li kulħadd kien imnixxef bil-għaġeb quddiem il-
kobor liema bħalu ta’ Alla, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iftħu widnejkom 
sewwa għal dawn il-kelmiet: Bin il-bniedem għandu jkun mogħti f’idejn 
il-bnedmin.” Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u baqa’ mistur 
għalihom hekk li ma qabdu xejn minnu, u beżgħu jistaqsuh dwar dak li 
kien qal. 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Ġob                                                                  (1, 8-12.21b) 
 

Ġara darba li l-Mulej qal lix-Xitan: “Il-qaddej tiegħi Ġob, ma hawnx 
ieħor bħalu fid-dinja, raġel tajjeb u jħobb lil Alla.” Ix-Xitan wieġeb u 
qal: “Ġob iħobbok għax inti tajtu ħafna ġid. Ipprova ħudlu dan il-ġid u 
tara jibqax iħobbok!” U l-Mulej wieġeb lix-Xitan: “Ħudlu li tixtieq, imma 
lilu tweġġgħux.” U meta Ġob tilef il-ġid li kellu qal: “Il-Mulej tani u l-
Mulej ħadli; ikun imbierek isem il-Mulej!”  
 

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

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 
 

Isma’, Mulej, dak li qed nitolbok, 
agħti widen għat-talb tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 

 

Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; 
ressaq widintek lejja, u ismagħni. 
Uri t-tieba tiegħek tal-għaġeb. 
 

Inwieġbu flimkien: Ismagħni Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu għall-oħrajn.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (9, 46-50) 
 

F’dak iż-żmien, qamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min kien l-akbar 
fosthom. Ġesù għaraf x’kellhom f’moħħhom, u ressaq tifel żgħir lejh, 
qiegħdu maġenbu, u qalilhom: “Min jilqa’ lil dan it-tifel żgħir minħabba 
f’ismi, ikun jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ lil dak li bagħatni. Għax 
min hu l-iżgħar fostkom ilkoll, dak hu l-kbir.” Qabeż Ġwanni u qallu: 
“Mgħallem, rajna wieħed ikeċċi x-xjaten f’ismek, u ridna nżommuh, 
għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna.” Imma Ġesù qallu: “La 
żżommuhx, għax min mhuwiex kontra tagħkom, huwa magħkom.” 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Ġob                                                                      (3, 13-15) 
 

Ġob fetaħ fommu u qabad jgħid: “Kieku jien ma twelidtx, kien ikun aħjar 
għalija; kont inkun rieqed u mistrieħ mas-slaten u l-kunsillieri tal-art, 
jew mal-kbarat li bnew mill-ġdid il-ħerbiet; u mal-prinċpijiet li kellhom 
id-deheb, li mlew djarhom bil-fidda. Imma għaliex hawn min ikollu jgħix 
ħajja ta’ tbatija?” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 87 (88) 

Inwieġbu flimkien: Isma’ t-talba tiegħi, Mulej 
 

Mulej, Alla tiegħi,  
binhar u billejl jien insejjaħlek. 
 

Inwieġbu flimkien: Isma’ t-talba tiegħi, Mulej 
 

Ħa tasal it-talba tiegħi għandek, 
agħti widen għat-talba tiegħi; 
għax ruħi mimlija bid-dwejjaq. 
 

Inwieġbu flimkien: Isma’ t-talba tiegħi, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu għall-oħrajn.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (9, 51-56) 
 

Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesù b’rieda 
sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħat xi messaġġiera qablu li, 
huma u sejrin, daħlu f’raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. 
Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw 
dan, id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar 
jinżel mis-sema u jeqridhom?” Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom. U 
marru f’raħal ieħor. 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Ġob                                                                    (9, 1-4a.15) 
 

Ġob wieġeb lil sħabu u qal: “Hekk hu, tassew, u hekk nemmen jien: Kif 
jista’ l-bniedem jieħu raġun ma’ Alla? Jekk jogħġbu jidħol f’qorti miegħu, 
lanqas iwieġbu waħda minn elf. Hu għaref wisq u jista’ kollox. Minkejja li 
jien bniedem sewwa, ma nistax inwieġeb, u flok id-dritt ikolli nitlob il-
ħniena.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 136 (137) 

Inwieġbu flimkien: Dejjem niftakar fik Ġerusalemm 
 

F’xatt ix-xmajjar ta’ Babilonja, 
hemm qgħadna bilqiegħda u bkejna, 
aħna u niftakru f’Sijon. 
 

Inwieġbu flimkien: Dejjem niftakar fik Ġerusalemm 
 

Għax hemm, talbuna ngħannulhom xi għanja; 
Kif nistgħu ngħannu l-għana tal-Mulej f’art barranija? 
 

Inwieġbu flimkien: Dejjem niftakar fik Ġerusalemm 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Għal Ġesù ridt li nitlef kollox, biex nirbaħ lilu. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (9, 57-62) 
 

F’dak iż-żmien, huma u miexja fit-triq kien hemm wieħed li qal lil Ġesù: 
“Tmur fejn tmur, jiena niġi warajk.” U qallu Ġesù: “Il-volpijiet 
għandhom l-għerien tagħhom u l-għasafar tal-ajru l-bejtiet, iżda Bin il-
bniedem ma għandux fejn imidd rasu.” Lil wieħed ieħor qallu: “Imxi 
warajja.” Iżda dak wieġbu: “Ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri.” 
Iżda hu wieġbu: “Ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom; iżda int mur u 
xandar is-Saltna ta’ Alla.” U ieħor ukoll qallu: “Jien niġi, Mulej, warajk, 
imma l-ewwel ħallini nsellem lil tad-dar.” Qallu Ġesù: “Min iqiegħed idu 
fuq il-moħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-Saltna ta’ Alla.” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb tas-Ġob                                                                   (19, 25-27) 
 

Ġob qal: “Jien naf li d-Difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trab iqum, u 
wara li nispiċċa, nara lil Alla. Lilu narah b’ħabib tiegħi, dak li jaraw 
għajnejja ma jkunx xi ħadd barrani!” 
 

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

Inwieġbu flimkien: Nemmen li se nara lil Mulej 
 

Isma’, Mulej, leħen l-għajta tiegħi, 
ħenn għalija u weġibni. 
 

Inwieġbu flimkien: Nemmen li se nara lil Mulej 
 

Nemmen li għad nara t-tieba tal-Mulej f’art il-ħajjin. 
Ittama fil-Mulej, 
żomm sħiħ u qawwi qalbek. 
 

Inwieġbu flimkien: Nemmen li se nara lil Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Is-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (10, 1-12) 
 

F’dak iż-żmien, il-Mulej għażel tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn 
tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien se jmur hu. U qalilhom: “Il-ħsad 
huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat 
ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru! Araw, qiegħed nibgħatkom bħal 
ħrief qalb l-ilpup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-
triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu, ‘Is-sliem lil din 
id-dar!’ U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem 
tagħkom fuqu; jekk le, it-tislima tagħkom terġa’ lura għandkom. Ibqgħu 
għand dik il-familja, u kulu u ixorbu milli jkollhom huma, għax il-
ħaddiem ħaqqu ħlasu.  
 

(Toqogħdux idduru minn familja għal oħra. F’kull belt li fiha tmorru u 
jilqgħukom, kulu dak li jqegħdulkom quddiemkom; fejqu l-morda li jkun 
hemm; u lin-nies għidulhom, ‘Is-Saltna ta’ Alla waslitilkom.’ Imma l-belt 
li fiha tidħlu u ma jilqgħukomx, oħorġu fil-pjazez tagħha u għidu, ‘Sa t-
trab ta’ beltkom infarfru minn ma’ riġlejna, u nħalluh għalikom. Imma 
kunu afu dan: is-Saltna ta’ Alla waslet.’ Ngħidilkom li dak il-jum ikun 
eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt.”) 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mit-Tieni Ktieb tas-Slaten                                     (38, 1.12.18; 40, 3-5a) 
 

Il-Mulej wieġeb lil Ġob minn ġot-tempesta u qallu: “Qatt kemm ilek fid-
dinja kkmandajt il-jum biex jisbaħ? Qatt ħarist b’ħarsa waħda lejn il-
medda sħiħa tal-art? Taf tgħidli kemm hi kbira?” Ġob wieġeb lill-Mulej u 
qallu: “X’nista’ nwieġeb jien li ma niswa xejn? Ikolli nqiegħed idi fuq 
ħalqi! Darba tkellimt u ma nerġax.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI               Salm 138 (139) 

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

Mulej, inti tafni tajjeb, 
int taf meta noqgħod u meta nqum, 
int taf x’inkun se naħseb. 
 

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

 

Fejn nista’ mmur ’il bogħod minnek? 
Jekk nitla’ fis-smewwiet, inti tkun hemm; 
jekk ninżel fil-qiegħ tal-art, hemm inti wkoll. 
 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fit-triq ta’ dejjem, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 

Illum isimgħu leħen il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (10, 13-16) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Ħażin għalik, Korożajn! Ħażin għalik, 
Betsajda! Għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f’Tir u Sidon, kieku 
ilhom li nidmu u libsu l-ixkejjer u qagħdu fuq ir-rmied. Imma l-ġudizzju 
għad ikun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U int, Kafarnahum, 
taħseb li se togħla sas-sema? Sa ġol-qiegħ għad tinxteħet! Min jisma’ 
lilkom ikun jisma’ lili, u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili; imma min 
iwarrab lili jkun iwarrab lil dak li bagħatni.” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ktieb ta’ Ġob                                                      (42, 1-2a.3b-6a.12a) 
 

Ġob wieġeb lill-Mulej u qallu: “Jien naf li inti tista’ kollox. U tassew jien 
tkellimt fuq ħwejjeġ kbar wisq għalija, ma nafhomx. Fuqek jien 
b’widnejja smajt; imma issa b’għajnejja rajtek. Għalhekk inċedi u 
nindem.” U l-Mulej bierek il-ħajja l-ġdida ta’ Ġob aktar minn dik ta’ 
qabel, u kellu Ġob ħafna ġid.  
 

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

Inwieġbu flimkien: Kun id-dawl tagħna, Mulej 
 

Qaddej tiegħek jien; agħtini l-għaqal, 
biex nagħraf il-liġi tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Kun id-dawl tagħna, Mulej 
 

Il-kelma tiegħek tagħti d-dawl, 
u tgħallem lil min ma jafx. 
 

Inwieġbu flimkien: Kun id-dawl tagħna, 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                                         (10, 17-24) 
 

(F’dak iż-żmien, it-tnejn u sebgħin reġgħu lura ferħana jgħidu: “Mulej, ix-
xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f’ismek.” U Ġesù qalilhom: “Iva, jien 
kont narah lix-Xitan jaqa’ bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-setgħa li 
tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li tegħlbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma 
jagħmlulkom. Madankollu mhux b’dan ifirħu, li l-ispirti joqogħdu għalikom, 
imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet.”) 
 

F’dak l-istess ħin Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu u qal: “Infaħħrek, 
Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu 
l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk 
għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf min hu l-
Iben ħlief il-Missier, anqas min hu l-Missier ħlief l-Iben u dak li lilu l-Iben irid 
jgħarrafhulu.” Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħidhom: “Henjin l-
għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna 
profeti u slaten riedu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u 
jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx.” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                        (1, 6.11-12) 
 

Ħuti, jiena nistagħġeb bikom kif daqshekk malajr insejtu t-tagħlim ta’ 
Ġesù u dortu lejn tagħlim ieħor. Dan ngħidilkom, ħuti: l-Evanġelju li 
ħabbartilkom jien mhuwiex Evanġelju tal-bnedmin. Għaliex jiena mhux 
mingħand bniedem irċevejtu jew tgħallimtu, imma minn Ġesù stess. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Grazzi lilek Mulej    
 

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

Inwieġbu flimkien: Grazzi lilek Mulej    
 

Huwa ħeles lill-poplu tiegħu, 
għamel wegħda miegħu għal dejjem. 
Qaddis hu ismu! Għal dejjem infaħħruh! 
 

Inwieġbu flimkien: Grazzi lilek Mulej    
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Kif ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (10, 25-37) 
 

(F’dak iż-żmien, iqum wieħed għaref fil-Liġi u, biex iġarrab lil Ġesù 
staqsieh: “Mgħallem, x’nagħmel biex niret il-ħajja ta’ dejjem?” Qallu 
Ġesù: “Fil-Liġi x’hemm miktub? Inti x’taqra fiha?” U dak wieġeb: “Int 
għandek tħobb il-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, u b’ruħek kollha, 
bil-qawwa tiegħek kollha, u b’moħħok kollu, u lill-proxxmu tiegħek 
bħalek innifsek.” Qallu Ġesù: “Sewwa weġibt, agħmel hekk u tgħix.” 
Iżda dak, biex juri li kellu raġun, qal lil Ġesù: “U l-proxxmu tiegħi min 
hu?”)  
 

[F’dak iż-żmien,] Ġesù qal din il-parabbola: “Wieħed raġel kien nieżel 
Ġeriko minn Ġerusalemm, u waqa’ f’idejn il-ħallelin; dawn neżżgħuh, 
biċċruh bis-swat u telqu, u ħallewh nofsu mejjet. Inzerta kien nieżel 
qassis minn dik it-triq u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa’ sejjer. Hekk 
ukoll wieħed levita, meta wasal hemm u rah, għadda minn mal-ġenb u 
baqa’ sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan, wasal 
ħdejh, rah u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbid u 
rabathomlu, u mbagħad tellgħu fuq il-bhima tiegħu, wasslu f’lukanda u 
ħa ħsiebu. L-għada ħareġ biċċtejn flus, tahom lil tal-lukanda u qallu: 
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‘Ħu ħsiebu; jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irroddhielek jien meta nerġa’ 
ngħaddi.’  
 

(Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġieb ruħu ta’ proxxmu ma’ dak li 
waqa’ f’idejn il-ħallelin?” “Min ħenn għalih,” wieġbu dak. Qallu Ġesù: 
“Mur, u agħmel hekk int ukoll.”) 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                           (1, 15-17) 
 

Ħuti, meta Alla għażilni u sejjaħli, Hu għoġbu jurini lil Ibnu Ġesù biex 
inħabbru fost il-popli. Jien ma qgħadtx infittex li nieħu parir mingħand 
bnedmin oħra. Lanqas ma mort Ġerusalemm għand l-appostli l-oħra. 
Imma jiena mort fl-Għarabja, u mbagħad erġajt lura lejn Damasku, u 
wara dort iktar pajjiżi ngħallem. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI               Salm 138 (139) 

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

Mulej, inti tafni tajjeb, 
int taf meta noqgħod u meta nqum, 
int taf x’inkun se naħseb. 
 

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

 

Tal-għaġeb huma l-affarijiet li għamilt inti, 
U lil ruħi inti tafha tajjeb. 
 

Inwieġbu flimkien: Mexxini fit-triq ta’ dejjem, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Imberkin dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jobduha. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (10, 38-42) 
 

F’dak iż-żmien, huma u mexjin, Ġesù daħal f’raħal, u laqgħetu għandha 
waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħtha, jisimha Marija, li niżlet 
bilqiegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu x’kien qiegħed jgħid. Iżda Marta 
kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu: 
“Mulej, m’intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela 
għidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi.” Qabeż il-Mulej u qalilha: 
“Marta Marta! Inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ; imma 
waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sehem, li ma jitteħdilhiex.” 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                        (2, 7.9b-10) 
 

Ħuti, meta raw li jien kont qed inxandar l-Evanġelju fost il-Pagani, 
Ġakbu, Pietru u Ġwanni taw lili u lil Barnaba l-id il-leminija tagħhom 
b’sinjal tal-għaqda ta’ bejnietna, biex aħna naħdmu fost il-Pagani u 
huma jaħdmu fost il-Lhud. Talbuna biss, li min-naħa tagħna nibqgħu 
niftakru fil-fqar, ħaġa li fittixt nagħmilha minn qalbi. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 
SALM RESPONSORJALI                   Salm 85 (86) 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb u jaħfer 
 

Int, Mulej, twajjeb u taħfer, 
tajjeb ma’ kull min isejjaħlek.  
Isma’ Mulej, it-talba tiegħi. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb u jaħfer 
 

Kbir int, u affarijiet tal-għaġeb tagħmel; 
int waħdek Alla!  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej twajjeb u jaħfer 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Intom irċevejtu l-Ispirtu li jagħmilkom it-tfal ta’ Alla. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                             (11, 1-4) 
 

Darba Ġesù kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed 
mid-dixxipli tiegħu qallu: “Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni 
wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu.” U qalilhom: 
“Meta titolbu, għidu: 
Missier, 
jitqaddes ismek, 
tiġi Saltnatek. 
Ħobżna ta’ kuljum agħtina kuljum. 
U aħfrilna dnubietna, 
għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina, 
u la ddaħħalniex fit-tiġrib.” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                               (3, 1-2) 
 

Ħuti Galatin, aħsbu sew fuq dak li qed tagħmlu! Lil min qed tisimgħu u 
tagħtu kas? Intom smajtu li Ġesù miet għalina! Dan biss irrid naf 
mingħandkom: l-Ispirtu rċevejtuh bil-Liġi tal-Lhud waħedha jew bit-
tagħlim tal-fidi?  
 

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

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej 
 

Il-Mulej isalvana  
minn dawk li jagħmlulna l-ħsara. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej 
 

Huwa juri ħniena magħna, 
u jiftakar fil-wegħda tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Iftħilna qalbna Mulej, biex nifhmu dak li jgħid Ġesù. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                            (11, 5-13) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Wieħed minnkom ikollu 
ħabib li jiġih f’nofs ta’ lejl u jgħidlu, ‘Ħabib, islifni tliet ħobżiet, għax ġie 
għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u ma għandix x’nagħtih.’ U l-ieħor 
iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu, ‘Iddejjaqnix; issa l-bieb magħluq, u 
wliedi qegħdin fis-sodda miegħi; ma nistax inqum nagħtik.’  Ngħidilkom 
jien, li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kulma 
jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu. U jiena ngħidilkom: Itolbu u 
jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabbtu u jiftħulkom. Għax min jitlob, jaqla’; 
min ifittex, isib; u min iħabbat, jiftħulu. Min hu dak il-missier fostkom li, 
jekk ibnu jitolbu ħuta, minflok ħuta jagħtih serp? Inkella jekk jitolbu 
bajda jagħtih skorpjun? Mela jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu 
tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-Missier mis-smewwiet 
jagħti spirtu qaddis lil dawk li jitolbuhulu!” 
 

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

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                               (3, 7-9) 
 

Ħuti, dawk li jemmnu huma wkoll tfal ta’ Abraham. U l-Iskrittura, li rat 
sa minn qabel li Alla kellu jsalva lill-Pagani permezz tal-fidi, ħabbret 
minn qabel lil Abraham: ‘Fik jitbierku l-popli kollha’. Għalhekk dawk li 
jemmnu jkunu mberkin ma’ Abraham li kien jemmen.  
 

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

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 
 

Infaħħrek, Mulej, b’qalbi kollha; 
inxandar l-affarijiet kbar li għamilt! 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 
 

Nifraħ u nfaħħar lil ismek. 
Il-Mulej isaltan għal dejjem u jagħmel is-sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej jagħmel is-sewwa 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (11, 15-26) 
 

(F’dak iż-żmien, wara li Ġesù keċċa xitan, xi wħud qalulu: “Bis-saħħa ta’ 
Begħelżebul, il-prinċep tax-xjaten, qiegħed ikeċċihom ix-xjaten.” Oħrajn, biex 
iġarrbuh, riedu mingħandu sinjal mis-sema. Iżda hu ntebaħ x’kienet il-fehma 
tagħhom, u qalilhom: “Kull saltna maqsuma fiha nfisha ssir ħerba, u taqa’ dar fuq 
oħra. Jekk ix-Xitan ukoll hu kontra tiegħu nnifsu, kif se żżomm wieqfa s-saltna 
tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta’ Begħelżebul inkeċċihom ix-xjaten. 
Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta’ Begħelżebul, uliedkom bis-
saħħa ta’ min ikeċċuhom? Għalhekk huma stess ikunu l-imħallfin tagħkom. Iżda jekk 
jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta’ Alla, dan ifisser li waslitilkom is-Saltna 
ta’ Alla.) 
  

[F’dak iż-żmien, Ġesù:] “Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jgħasses il-palazz 
tiegħu, ħwejġu jkunu fiż-żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuqu u jegħlbu, 
jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu, u jqassam il-priża tiegħu. Min 
mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi, u min ma jiġborx miegħi, ixerred. Meta l-ispirtu 
mniġġes joħroġ minn bniedem, huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ f’art niexfa, u 
billi ma jsibu mkien, jgħid, ‘Mela nerġa’ lura lejn dari mnejn ħriġt.’ U x’ħin jiġi, isibha 
miknusa u kollox f’postu. Imbagħad imur iġib seba’ spirti oħra agħar minnu, u jidħlu 
joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f’qagħda agħar minn ta’ 
qabel.” 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                           (3, 26-28) 
 

Ħuti, intom it-tfal ta’ Alla lkoll kemm intom, permezz tal-fidi f’Ġesù. 
Intom, li intom irċivejtu l-magħmudija. Issa ma hemmx iżjed Lhudi u 
lanqas Grieg, ma hemmx ilsir u lanqas ħieles, ma hemmx raġel u lanqas 
mara; għax intom ilkoll ħaġa waħda f’Ġesù.  
 

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

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah, hallelujah 
 

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

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah, hallelujah 
 

Fittxu lil Mulej il-ħin kollu; 
ftakru fl-affarijiet kbar li għamel. 
 

Inwieġbu flimkien: Hallelujah, hallelujah, hallelujah 
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Hallelujah. Hallelujah. 
‘Imberkin dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jobduha.’ 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                    (11, 27-28) 
 

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien qed jitkellem, kien hemm waħda mara 
li għolliet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: “Hieni l-ġuf li ġiebek u s-
sider li rdajt!” Iżda hu qalilha: “Imma tassew ngħidlek, aktar hienja 
dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha!” 
 

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

It-Tnejn 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                               (4, 31; 5, 1) 
 

Ħuti, aħna m’aħniex tfal tal-ilsira, imma tfal tal-ħielsa. Ġesù Kristu 
ħelisna biex ngħixu ta’ nies ħielsa! Żommu sħiħ, u terġgħux tmiddu 
għonqkom għat-toqol tal-jasar. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Irroddu ħajr lil Alla 
 

SALM RESPONSORJALI                                   Salm 112 (113) 

Inwieġbu flimkien: Inbierek isem il-Mulej                                   
 

Ikun isem il-Mulej imbierek, 
minn issa u għal dejjem! 
 

Inwieġbu flimkien: Inbierek isem il-Mulej   
 

Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, li qiegħed fl-għoli? 
Hu li jħares ’l isfel, lejn is-smewwiet u lejn l-art. 
Hu li jgħin lil min qed ibati. 

 

Inwieġbu flimkien: Inbierek isem il-Mulej   
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Hallelujah. Hallelujah. 
Illum isimgħu leħen il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (11, 29-32) 
 

F’dak iż-żmien, meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesù qabad u qal: “Nisel 
ħażin huwa dan in-nisel! Irid sinjal! Imma ebda sinjal ma jingħatalu 
ħlief is-sinjal ta’ Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta’ 
Ninwè, hekk isir Bin il-bniedem għal dan in-nisel. F’jum il-ħaqq, is-
sultana tan-Nofsinhar għad tqum man-nies ta’ dan in-nisel u 
tikkundannahom, għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma’ l-għerf ta’ 
Salamun; u araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun! F’jum il-
ħaqq, in-nies ta’ Ninwè għad iqumu ma’ dan in-nisel u jikkundannawh, 
għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta’ Ġona; u araw li hawnhekk 
hawn min hu aqwa minn Ġona!” 
 

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

It-Tlieta 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                                       (5, 1.5) 
 

Ħuti, Kristu ħelisna biex ngħixu ta’ nies ħielsa. Żommu sħiħ, u terġgħux 
tmiddu għonqkom għat-toqol tal-jasar. It-tama tal-ħelsien nistennewha 
bl-ispirtu permezz tal-fidi.  
 

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

Inwieġbu flimkien: Ħa tinżel fuqi t-tieba tal-Mulej 
 

Ħa tinżel fuqi it-tieba tiegħek, Mulej, 
u l-ħelsien tiegħek skont il-wegħda tiegħek. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħa tinżel fuqi t-tieba tal-Mulej 
 

Nobdi l-liġi tiegħek għal dejjem, 
u nimxi dejjem fit-triq it-tajba. 
 

Inwieġbu flimkien: Ħa tinżel fuqi t-tieba tal-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (11, 37-41) 
 

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien qed jitkellem, wieħed Fariżew stiednu 
għandu għall-ikel. Daħal għandu u qagħad bilqiegħda. Imma l-Fariżew 
stagħġeb meta ra li qabel xejn ma nħasilx skont ir-riti ta’ qabel l-ikel. U 
l-Mulej qallu: “U issa intom il-Fariżej! Intom tnaddfu t-tazza u l-platt 
minn barra, iżda minn ġewwa intom mimlija bis-serq u l-ħażen. Kemm 
intom bla moħħ! Min għamel in-naħa ta’ barra, ma għamilx ukoll in-
naħa ta’ ġewwa? Mela agħtu karità minn dak li hemm ġewwa, u taraw 
kif kollox ikunilkom nadif.” 
 

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

L-Erbgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin                                                  (5, 22-24) 
 

Ħuti, il-frott tal-Ispirtu huma: l-imħabba, l-hena, is-sliem, il-paċenzja, 
il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Dawn huma ’l fuq mil-liġi. 
Dawk li huma ta’ Ġesù jagħmlu minn kollox biex ma jagħmlux dak li hu 
ħażin. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Għand il-Mulej hemm il-ħajja 
 

Imbierek il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, 
imma fil-liġi tal-Mulej hu l-ferħ tiegħu, 
lejl u nhar jaħseb fil-liġi tiegħu. 
 

Inwieġbu flimkien: Għand il-Mulej hemm il-ħajja 
 

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

Inwieġbu flimkien: Għand il-Mulej hemm il-ħajja 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Jiena naf lin-nagħaġ tiegħi, u huma jimxu warajja,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (11, 42-46) 
 

F’dak iż-żmien, il-Mulej qal: “Ħażin għalikom intom il-Fariżej! Intom 
tħallsu d-dieċmi fuq in-nagħniegħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta’ ħxejjex, 
u mbagħad għal dik li hi ġustizzja u mħabba ta’ Alla tħallu kollox 
għaddej. Dawn kien imisskom tħarsu, mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. 
Ħażin għalikom intom il-Fariżej! Intom tħobbu s-siġġijiet ta’ quddiem 
fis-sinagogi u min isellmilkom fil-pjazez. Ħażin għalikom! Qiskom l-
oqbra, li ma tagħrafhomx, u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma 
tintebaħ bihom.” 
  

Qabeż wieħed mill-għorrief tal-Liġi u qallu: “Mgħallem, b’dan li qiegħed 
tgħid qiegħed iċċanfar lilna wkoll.” Qallu Ġesù: “Ħażin għalikom ukoll 
intom l-għorrief tal-Liġi! Intom tgħabbu n-nies b’tagħbijiet li bilkemm 
wieħed jiflaħhom u li intom stess lanqas b’saba’ wieħed ma tmissuhom!” 
 

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

Il-Ħamis 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin                                                       (1, 1b-4) 
 

Lill-insara u lil dawk li jemmnu f’Ġesù: grazzja lilkom u sliem mingħand 
Alla Missierna u Ġesù.  
 

Ikun imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù, li berikna b’kull xorta ta’ barka 
spiritwali permezz ta’ Ġesù. Hu għażilna fih, sa minn qabel il-ħolqien 
tad-dinja, biex inkunu qaddisa u bla dnub quddiemu fl-imħabba. 
 

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 tal-għaġeb. 
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana 
 

Ftakar fit-tieba tiegħu mal-poplu ta’ Iżrael. 
Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, 
ifirħu u għannu!  
 

Inwieġbu flimkien: Il-Mulej isalvana 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (11, 47-54) 
 

F’dak iż-żmien, il-Mulej qal: “Ħażin għalikom! Intom tibnu l-oqbra tal-
profeti li qatlu missirijietkom, u b’hekk tagħtu xhieda ta’ kulma għamlu 
missirijietkom u turu li taqblu magħhom, għax huma qatluhom u intom 
tibnulhom l-oqbra. (Kien għalhekk li l-Għerf ta’ Alla qal, ‘Jien 
nibagħtilhom profeti u appostli, u huma joqtlu u jippersegwitaw lil xi 
wħud minnhom.’ U hekk dan in-nisel ikollu jagħti kont ta’ demm il-
profeti kollha li nxtered sa mill-ħolqien tad-dinja, ibda mid-demm ta’ 
Abel sad-demm ta’ Żakkarija, li qerduh bejn l-altar u s-santwarju. Iva, 
ngħidilkom, dan in-nisel ikollu jagħti kont!)  
 

Ħażin għalikom intom l-għorrief tal-Liġi! Intom ħtaftu l-muftieħ tal-
għerf, biex imbagħad intom stess ma dħaltux u żammejtu lura lil min 
ried jidħol.”  
 

Meta Ġesù ħareġ minn hemm, il-kittieba u l-Fariżej bdew irossuh kemm 
jifilħu b’mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonsbuh biex jaraw jaqbdux xi 
ħaġa minn fommu. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 



171 
 

It-Tmienja u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena 

Il-Ġimgħa 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin                                                          (1, 13) 
 

Ħuti, intom ukoll smajtu l-Kelma tal-Verità, l-Evanġelju tas-salvazzjoni 
tagħkom, u emmintu fiha. Kontu kkonfermati bl-Ispirtu s-Santu li kien 
imwiegħed. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
 

Għannu bil-ferħ lill-Mulej; 
jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. 
Faħħru l-Mulej u għannulu. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
 

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej, 
kollox bil-fedeltà huwa għamel. 
Hu jħobb id-dritt u s-sewwa. 
 

Inwieġbu flimkien: Imbierek il-poplu tal-Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
Ħa tkun it-tieba tiegħek fuqna, Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                         (12, 1-7) 
 

F’dak iż-żmien, in-nies bdiet tinġabar bl-eluf, kulħadd jgħaffeġ fuq 
xulxin. U Ġesù qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxipli tiegħu: “Ilqgħu 
rwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiċċ b’ieħor tagħhom. Xejn 
ma hu mgħotti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. 
Għalhekk, kulma tkunu għedtu fid-dlam għad jinstama’ fid-dawl, u 
kulma tkunu tkellimtu fil-widnejn, fil-kmamar ta’ ġewwa, għad jixxandar 
minn fuq il-bjut.  
 

(Dan ngħidilkom, ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u 
mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħa nurikom jien minn min 
għandkom tibżgħu; ibżgħu minn dak li, wara li jkun qatlek, għandu s-
setgħa jixħtek ġol-infern. Iva, ngħidilkom, minn dan ibżgħu. Ħames 
għasafar tal-bejt mhux żewġ soldi jinbiegħu? U anqas wieħed minnhom 
ma hu minsi quddiem Alla. U intom, sax-xagħar ta’ raskom, kollu 
magħdud. Xejn la tibżgħu, għax intom aktar minn ħafna għasafar tal-
bejt tiswew.”) 
 

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

Is-Sibt 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L-EWWEL QARI 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin                                                  (1, 15-18a) 
 

Ħuti, jien smajt bil-fidi tagħkom fil-Mulej Ġesù u bl-imħabba tagħkom 
lejn xulxin. Ma nixba’ qatt ngħid grazzi lil Alla meta niftakar fikom fit-
talb tiegħi. Kemm nixtieq li Alla ta’ Sidna Ġesù, jagħtikom spirtu ta’ 
għerf biex tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. 
 

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

Inwieġbu flimkien: Kemm int kbir, Mulej 
 

Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha! 
Inħares lejn is-smewwiet, li għamilt int, 
U lejn il-qamar u l-kwiekeb li poġġejt fihom! 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm int kbir, Mulej 
 

X’inhu l-bniedem biex tiftakar fih, 
bin il-bniedem, biex taħseb fih? 
 

Inwieġbu flimkien: Kemm int kbir, Mulej 
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Hallelujah. Hallelujah. 
“L-Ispirtu tal-verità juri min jien,” jgħid il-Mulej. 

Hallelujah. 
 

L-EVANĠELJU 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa                                           (12, 8-12) 
 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ngħidilkom li kull min 
jistqarr quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, Bin il-bniedem ukoll jistqarr 
li huwa miegħu quddiem l-anġli ta’ Alla. Iżda min jiċħad lili quddiem il-
bnedmin, jien niċħad lilu quddiem l-anġli ta’ Alla. U kull min jgħid xi 
ħaġa kontra Bin il-bniedem tinħafirlu; iżda min jieqaf lill-Ispirtu s-Santu 
ma jinħafirlux. Meta jeħdukom quddiem is-sinagogi u l-kapijiet u s-
setgħat, toqogħdux tħabblu raskom kif sejrin twieġbu jew x’sejrin 
tgħidu, għax l-Ispirtu s-Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x’għandkom 
tgħidu.” 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
Tifħir lilek Kristu 


