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WERREJ TEMATIKU

L-Ewwel Qari

1. Ġob 19:23-27 Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj

2. Għerf 3:1-6,9 L-erwieħ tal-ġusti huma f’idejn Alla.

3. Għerf 4:7-15 Il-ġust, imqar jekk imut żgħir, ikun fil-mistrieħ.

4. Iż 25:6-9 Alla jeqred il-mewt għal dejjem.

5. Lam 3:17-26 Sehmi hu l-Mulej tgħid ruħi, għalhekk nittama fih.

6. Dan 12:1-3 Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema.

7. 2 Makk 12:43-45 Għamel ħaġa sabiħa u sewwa billi ħaseb fil-qawmien mill-imwiet.

8. Sir 2:1-9 Intom li tibżgħu mill-Mulej, stennew il-ħniena tiegħu.

9. Iż 41:9-11,13-14 Jien inwieżnek b’leminti tar-rebħa tiegħi!

Salm Responsorjali

1. Salm 23 Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.
2. Salm 25 Lejk, Mulej, jiena nerfa’ ruħi.
3. Salm 27 Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
4. Salm 42 Ruħi għatxana għal Alla.
5. Salm 63 Għalik għatxana ruħi, Mulej, Alla tiegħi.
6. Salm 103 Ħanin u twajjeb il-Mulej.
7. Salm 116 Nimxi quddiem il-Mulej fl-art tal-ħajjin.
8. Salm 122 Immorru ferħana f’dar il-Mulej.
9. Salm 130 Nistenna lill-Mulej, nittama f’kelmtu.
10. Salm 143 Mulej, isma’ t-talba tiegħi.
11. Salm 139 Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni.
12. Salm 15 Ħu ħsiebi Mulej, fik insib it-tama tiegħi.

It-Tieni Qari

1. Att 10:34-43 Alla qajmu mill-imwiet fl-aħħar jum u għażlu mħallef tal-ħajjin u 
tal-mejtin.

2. Rum 5:5-11 Aħna nsalvaw permezz tal-ħajja tiegħu.

3. Rum 5:17-21 Fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja.

4. Rum 6:3-11 Jekk mitna ma’ Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma’ Kristu.

5. Rum 8:14-23 Nistennew il-fidwa ta’ ġisimna.

6. Rum 8:31-39 Min se jifridna mill-imħabba ta’ Kristu?

7. Rum 14:7-12 Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej.

8. 1 Kor 15:20-28 Ilkoll jiksbu l-ħajja fi Kristu.
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9. 1 Kor 15:51-57 Il-mejtin iqumu biex ma jitħassrux aktar.

10. 2 Kor 5:1,6-10 Għandna dar għal dejjem fis-sema.

11. Fil 3:20-21 Għad irid ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem 
glorjuż tiegħu.

12. 1 Tess 4:13-18 Inkunu mal-Mulej għal dejjem.

13. 2 Tim 2:8-13 Jekk aħna mitna miegħu, għad ngħixu miegħu wkoll.

14. 1 Ġw 3:1-2 Naraw lil Alla kif inhu.

15. 1 Ġw 3:14-16 Aħna għaddejna mill-mewt għall-ħajja għax inħobb lil ħutna.

16. Apok 14:13 Hienja l-mejtin li jmutu fil-Mulej.

17. Apok 20:11-15 Sar ħaqq mill-mejtin fuq l-egħmejjel tagħhom.

18. Apok 21:1-7 Ma jkunx hemm iżjed mewt.

19. Gal 6:7-10 Min jiżra’ fl-ispirtu, jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta’ dejjem.

20. Lhud 11:1-16 Il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw.

Evanġelju

1. Mt 5:1-12 Henjin intom. Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.
2. Mt 25:1-13 Ishru, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa.
3. Mt 25:31-40 Ejjew imberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li 

tħejjiet għalikom.
4. Mk 15:33-39;

16:1-6
Ġesù għajjat għajta kbira u radd ruħu.
Ġesù qam mill-mewt, m’huwiex hawn.

5. Lq 7:11-17 Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!
6. Lq 12:35-40 Kunu intom ukoll imħejjija.
7. Lq 23:33,39-43 Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi.
8. Lq 23:44-49;

24:1-6a
Missier, nerħi ruħi f’idejk.
M’huwiex hawn, imma qam.

9. Lq 24:13-31 Ġesù dehrilhom fit-triq lejn Għemmaws.
10. Ġw 6:37-40 Min jemmen fl-lben għandu l-ħajja ta’ dejjem,

u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.
11. Ġw 6:51-58 Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem.
12. Ġw 11:17-27 Jien hu l-qawmien u l-ħajja. … Kull min jemmen fija jgħix.
13. Ġw 11:32-45 Lażżru, oħroġ.
14. Ġw 12:23-27 Jekk il-ħabba tal-qamħ tmut, tagħmel ħafna frott.
15. Ġw 14:1-6 Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet.
16. Ġw 17:24-26 Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun 

jien.
17. Ġw 20:19-29 Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.
18. Ġw 16:16-22 In-niket tagħkom għad jitbiddel f’hena.
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I QARI

1. Qari mill-Ktieb ta’ Ġob

Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj. Ġob 19:23-27

 1Ġob wieġeb u qal:
 23Kemm nixtieq li kliemi jinkiteb,

kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronż,
 24jew b’xafra tal-ħadid u b’mili taċ-ċomb

jitniżżel għal dejjem fil-blat!

 25Jien naf li d-Difensur tiegħi ħaj,
u fl-aħħar fuq it-trab iqum,

 26u wara li jintemm ġildi,
għadmi bla laħam, nara ’l Alla.

 27Lilu narah b’ħabib tiegħi,
dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani!

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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I QARI

2. Qari mill-Ktieb tal-Għerf

L-erwieħ tal-ġusti huma f’idejn Alla. Għerf 3:1-6,9

 1L-erwieħ tal-ġusti huma f’idejn Alla,
u l-ebda tbatija ma tilħaqhom.

 2F’għajnejn dawk li ma’ jemmnux qishom mejtin għalkollox
il-mewt tagħhom hi meqjusa bħal qerda,

 3qishom sefgħu fix-xejn għax twarrbu minna;
iżda huma qegħdin fis-sliem.

 4Għalkemm f’għajnejn il-bnedmin dehru maħqura,
huma għandhom tama sħiħa fil-ħajja bla tmiem.

 5Wara ftit ta’ tbatija jiksbu ġid kbir;
għax Alla ġarrabhom u sabhom tajbin għalih.

 6Bħad-deheb fin-nar ġarrabhom,
u laqagħhom bħal vittma maħruqa kollha għalih.

 7Meta Alla jiġi għalihom, huma jiddu,
bħal xrar tan-nar li jżiġġ f’għalqa bil-qasab.

 8Jagħmlu ħaqq mill-ġnus u jaħkmu fuq il-popli,
u jkun il-Mulej is-sultan tagħhom għal dejjem.

 9Min jittama fih jifhem is-sewwa,
u min jemmen fih igħix miegħu fl-imħabba;
għax tjieba u ħniena hemm għall-magħżulin tiegħu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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I QARI

3. Qari mill-Ktieb tal-Għerf

Il-ġust, imqar jekk imut żgħir, ikun fil-mistrieħ. Għerf 4:7-15

7Il-bniedem ġust, imqar jekk imut żgħir, ikun fil-mistrieħ;
8għax ix-xjuħija ta’ ġieħ m’hijiex dik tal-għomor twil,

u lanqas titqies min-numru tas-snin.
9Ix-xjuħija tal-bniedem hu l-għaqal tiegħu,

u l-għomor twil hu l-ħajja bla tebgħa.
10Wieħed kien igħix fost il-midinbin, imma kien jogħġob ’l Alla;

għalhekk Alla ħabbu u ħadu miegħu.
11Ħatfu biex il-ħażen ma jħassarlux moħħu,

jew il-qerq iqarraq b’ruħu.
12Għax is-seħer tal-ħażen idallam it-tajjeb,

u l-irwiefen tal-passjoni jdawru l-moħħ bla qerq.

13Fi żmien qasir laħaq il-milja tal-perfezzjoni ta’ ħajja twila.
14Billi kien jogħġob lill-Mulej,

hu ħadu malajr minn qalb il-ħażen.
In-nies rawh dan, imma ma fehmux,

u lanqas biss ħasbu:
15li tjieba u ħniena Alla juri mal-magħżulin tiegħu,

u li jidħol għat-twajbin tiegħu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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I QARI

4. Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Alla jeqred il-mewt għal dejjem. Iż 25:6-9

Dak inhar:
6Jagħmel il-Mulej tal-eżerċti għall-popli kollha

fuq din il-muntanja, mejda b’ikel fin,
mejda bi nbejjed ħelwa,

b’laħam imsemmen bil-mudullun, u nbejjed fini.
7Hu jċarrat minn fuq din il-muntanja

il-velu li kien igħatti wiċċ il-popli kollha,
il-għata li kien jaħbi l-ġnus kollha.

8Jeqred il-mewt għal dejjem,
jixxotta Sidi l-Mulej id-dmugħ minn fuq kull wiċċ,

u jħassar il-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha;
għax il-Mulej tkellem.

9U dak in-nhar igħidu:
“Dan hu Alla tagħna: fih ittamajna li jsalvana;

dan hu l-Mulej li fih ittamajna:
nifirħu u nithennew bis-salvazzjoni tiegħu.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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I QARI

5. Qari mill-Ktieb tal-Lamentazzjonijiet

“Sehmi hu l-Mulej tgħid ruħi, għalhekk nittama fih.” Lam 3:17-26
Hi ħaġa tajba toqgħod bis-skiet kollu tistenna s-salvazzjoni tal-Mulej

 17Ruħi nqatgħet mis-sliem,
il-ġid insejtu.

 18Jien għidt: “Marret saħħti;
Hekk ukoll it-tama tiegħi fil-Mulej!

 19Il-ħsieb ta’ hemmi u nkwieti,
assenzju u mrar!

 20Tiftakar ruħi u taħseb,
u tinfena ġewwa fija.

 21Dan jien li nhewden f’qalbi,
biex b’hekk nittama.

 22Il-ħniena tal-Mulej bla tmiem;
tjubitu ma tonqos qatt.

 23Jiġġeddu kull filgħodu,
kbira l-fedeltà tiegħek.

 24“Sehmi hu l-Mulej tgħid ruħi,
għalhekk nittama fih.”

 25Tajjeb il-Mulej ma’ min jistennieh,
mar-ruħ li tfittxu.

 26Tajjeb min jistenna fis-skiet,
is-salvazzjoni tal-Mulej.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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I QARI

6. Qari mill-Ktieb ta’ Danjel

Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema. Dan 12:1-3

F’dawk il-jiem,
jien, Danjel, bdejt nibki,
u smajt lill-Mulej jgħidli:

1“F’dak iż-żmien iqum Mikiel, il-prinċep il-kbir,
dak li qiegħed fuq ulied il-poplu tiegħek.
Imbagħad jiġi żmien ta’ għawġ,
li qatt ma jkun deher ieħor bħalu
minn mindu ġens kien ġens sa dak iż-żmien.
Imma jkun żmien li fih il-poplu tiegħek jinħeles,
dawk kollha li jkunu nstabu miktuba fil-ktieb.
2U ħafna minn dawk li huma rieqda fit-trab tal-art jistenbħu,
min għall-ħajja ta’ dejjem
u min għall-għajb u l-istmerrija għal dejjem.
3Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema,
u dawk li jkunu wasslu ’l ħafna fis-sewwa
jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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I QARI

7. Qari mit-Tieni Ktieb tal-Makkabin

Għamel ħaġa sabiħa u sewwa billi ħaseb fil-qawmien mill-imwiet. 2 Makk 12:43-45

F’dak iż-żmien:

43Ġuda  l-Makkabi  għamel  ġabra  minn  fost  in-nies  tiegħu  u  bagħat
Ġerusalemm  is-somma  ta’  elfejn  drakma  tal-fidda  biex  isir  sagrifiċċju  tal-
purifikazzjoni;  għamel  ħaġa  sabiħa  u  sewwa  billi  ħaseb  fil-qawmien  mill-
imwiet.  44Li kieku ma kienx jemmen li  l-mejtin jerġgħu jqumu, kienet tkun
bluha u ħaġa żejda titlob għall-mejtin. 45Iżda billi hu ġieb quddiem għajnejh il-
ġmiel tal-ħlas li hemm lest għal dawk li jorqdu r-raqda tal-mewt fil-ħbiberija
ma’ Alla, il-ħsieb tiegħu kien qaddis u twajjeb. Għalhekk offra sagrifiċċju tal-
purifikazzjoni, biex il-mejtin jinħelsu minn dnubhom.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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I QARI

8. Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

Intom li tibżgħu mill-Mulej, stennew il-ħniena tiegħu. Sir 2:1-9

1“Ibni, jekk tiġi biex taqdi lill-Mulej
ħejji ruħek għat-tiġrib.

2Kun sinċier f’qalbek u żomm sħiħ,
biex ma tinfixilx fi żmien il-għawġ.

3Ingħaqad miegħu u titilqux,
u tikber fil-ġieħ fit-tmiem ta’ ħajtek.

4Kull ma jiġi fuqek, ilqgħu;
u żomm sħiħ, fl-inkwiet tal-umiljazzjoni tiegħek.

5Għax id-deheb jipprovawh fin-nar,
u n-nies magħżula fil-forn tal-umiljazzjoni.

6Ikollok fiduċja fil-Mulej u jieqaf miegħek,
żomm triqatek dritti u ttama fih.

7Intom li tibżgħu mill-Mulej stennew il-ħniena tiegħu,
u toħorġux mit-triq li ma tmorrux taqgħu.

8Intom li tibżgħu mill-Mulej ikollhom fiduċja fih,
u ma jonqoskomx il-ħlas tagħkom.

9Intom li tibżgħu mill-Mulej, ittamaw fi ħwejjeġ tajba,
fil-hena ta’ dejjem u fil-ħniena.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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I QARI

9. Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Jien inwieżnek b’leminti tar-rebħa tiegħi! Iż 41:9-11,13-14

9Lilek jien qbadtek minn truf l-art,
u sejjaħtlek minn l-ibgħad inħawi tagħha,

u għedtlek: “Int il-qaddej tiegħi,
jiena ħtartek, u ma rmejtikx.”

10La tibżax, għax miegħek jien!
La titħassibx, għax Alla tiegħek jien!

Jiena nwettqek, jiena ngħinek;
inwieżnek bil-leminija rebbieħa tiegħi!

11Ara, għad jistħu u jitriegħxu,
dawk kollha li nkurlaw għalik;

jiġu fix-xejn u jintemmu
n-nies li jħaqquha miegħek.

13Jiena l-Mulej, Alla tiegħek,
inwieżnek minn idek il-leminija,

u ngħidlek: “La tibżax,
jiena l-għajnuna tiegħek.”

14Tibżax, Ġakobb, daqsxejn ta’ dudu fl-art,
intom, bnedmin ta’ Iżrael!

Jiena l-għajnuna tiegħek, oraklu tal-Mulej,
il-feddej tiegħek, il-Qaddis ta’ Iżrael!

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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SALM RESPONSORJALI

1. Salm 23 (22):1-6

R/. Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.

1ll-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni:
f’mergħat kollhom ħdura jqegħdni.

2Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;
hemm hu jrejjaqni.

R/. Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.

3Imexxini fit-triq tas-sewwa
minħabba l-isem tiegħu.

4Imqar jekk nimxi f’wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara,
għax inti miegħi.

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,
huma jwennsuni.

R/. Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.

5Inti tħejji mejda għalija quddiem l-egħdewwa tiegħi.
Biż-żejt tidlikli rasi,
u l-kalċi tiegħi tfawwarli.

R/. Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.

6Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena
il-jiem kollha ta’ ħajti.

U ngħammar f’dar il-Mulej
matul iż-żminijiet!

R/. Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.
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SALM RESPONSORJALI

2. Salm 25 (24):1b,6-7ċ,17-18,20-21

R/. Lejk, Mulej, jiena nerfa’ ruħi.

6Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek,
għax huma minn dejjem, Mulej.

7Ftakar fija skont tjubitek,
minħabba fil-ħlewwa tiegħek, Mulej.

R/. Lejk, Mulej, jiena nerfa’ ruħi.

17Serraħli qalbi mid-dwejjaq,
min-niket tiegħi eħlisni.

18Ara n-niket u d-diqa tiegħi,
u aħfirli ħtijieti kollha.

R/. Lejk, Mulej, jiena nerfa’ ruħi.

20Ħarisli ħajti u eħlisni;
la nistkenn fik, m’għandix għax ninfixel.

21Is-sewwa u d-dritt iħarsuni,
għax jien fik ittamajt, Mulej!

R/. Lejk, Mulej, jiena nerfa’ ruħi.
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SALM RESPONSORJALI

3. Salm 27 (26):1,4,7,8b,9a,13-14

R/. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.

1ll-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi;
minn min għandi nibża’?

ll-Mulej hu l-kenn tiegħi;
quddiem min għandi nitwerwer?

R/. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.

4Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej,
ħaġa waħda nfittex;

li ngħammar f’dar il-Mulej,
tul il-jiem kollha ta’ ħajti;

biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej
u nbakkar fit-tempju tiegħu.

R/. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.

7Isma’, Mulej, leħen l-għajta tiegħi,
ħenn għalija u weġibni.

8bjien wiċċek infittex, Mulej.
9La taħbix wiċċek minni,

R/. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.

13Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej f’art il-ħajjin.
14Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek;
ittama fil-Mulej.

R/. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
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SALM RESPONSORJALI

4. Salm 42 (41):2-3,5bcd; 43:3-5

R/. Ruħi għatxana għal Alla.

2Bħalma għażżiela tixxennaq għan-nixxigħat tal-ilma,
hekk tixxennaq ruħi għalik, o Alla.

3Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj;
meta niġi u nara wiċċ Alla?

R/. Ruħi għatxana għal Alla.

5Kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ
sad-dar ta’ Alla,

fost għajjat ta’ ferħ u ta’ radd il-ħajr,
qalb folla ferħana.

R/. Ruħi għatxana għal Alla.

3Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek;
huma jmexxuni;

iwassluni sal-għolja mqaddsa tiegħek
u sal-għerejjex tiegħek.

R/. Ruħi għatxana għal Alla.

4U nidħol ħdejn l-artal ta’ Alla,
ħdejn Alla, ferħ u hena tiegħi.

U rroddlok ħajr biċ-ċetra,
o Alla, Alla tiegħi.

R/. Ruħi għatxana għal Alla.

5Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi,
u titħawwad ġewwa fija?

Ittama f’Alla, għax jien nibqa’ nfaħħru;
hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!

R/. Ruħi għatxana għal Alla.
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SALM RESPONSORJALI

5. Salm 63 (62):2-6,8-9

R/. Għalik għatxana ruħi, Mulej, Alla tiegħi.

2Alla, Alla tiegħi int;
lilek ħerqan infittex.

Ruħi bil-għatx għalik,
għalik imxennaq jiena,
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.

R/. Għalik għatxana ruħi, Mulej, Alla tiegħi.

3Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek,
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.

4Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja,
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.

R/. Għalik għatxana ruħi, Mulej, Alla tiegħi.

5Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha;
ngħolli idejja u nsejjaħ ismek.

6Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela,
u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,

R/. Għalik għatxana ruħi, Mulej, Alla tiegħi.

8Għax int kont għajnuna għalija,
għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.

9Miegħek tingħaqad ruħi,
int tweżinni bil-leminija tiegħek.

R/. Għalik għatxana ruħi, Mulej, Alla tiegħi.
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SALM RESPONSORJALI

6. Salm 103 (102):8,10,13-18

R/. Ħanin u twajjeb il-Mulej.

8Ħanin u twajjeb il-Mulej,
idum ma jagħdab u kollu mogħdrija.

10Ma mexiex magħna skond ma ħaqqhom ħtijietna;
ma ħallasniex skond ma ħaqqha ħżunitna.

R/. Ħanin u twajjeb il-Mulej.

13Bħalma jħenn il-missier għal uliedu,
hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’ tiegħu.

14Għax hu jaf kif aħna magħġuna,
jiftakar li aħna trab.

R/. Ħanin u twajjeb il-Mulej.

15Bħall-ħaxix il-ħajja tal-bniedem,
bħall-fjur tar-raba’, hekk jikber.

16Tgħaddi ż-żiffa minn fuqu, u jispiċċa,
u ħadd aktar ma jagħraf fejn kien.

R/. Ħanin u twajjeb il-Mulej.

17Imma t-tjieba tal-Mulej minn dejjem għal dejjem
ma’ dawk li għandhom il-biża’ tiegħu,
u s-sewwa tiegħu ma’ wlied uliedhom;

18ma’ dawk li jħarsu l-patt tiegħu,
u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom.

R/. Ħanin u twajjeb il-Mulej.
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SALM RESPONSORJALI

7. Salm 116:5-6,10-11,15-16aċ

R/. Nimxi quddiem il-Mulej fl-art tal-ħajjin.

5Ħanin il-Mulej, u ġust;
twajjeb hu Alla tagħna.

6Iħares id-dgħajfa l-Mulej;
jien kont magħkus, u hu ħelisni.

R/. Nimxi quddiem il-Mulej fl-art tal-ħajjin.

10Bqajt nemmen, imqar meta għedt:
“Jiena mdejjaq ħafna!”

11Jien għedt fin-niket tiegħi:
“Qarrieq hu kull bniedem.”

R/. Nimxi quddiem il-Mulej fl-art tal-ħajjin.

15Għażiża f’għajnejn il-Mulej
hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu.

16Iva, Mulej, jien qaddej tiegħek,
Int ħallejtli l-irbit tiegħi.

R/. Nimxi quddiem il-Mulej fl-art tal-ħajjin.

23



SALM RESPONSORJALI

8. Salm 122 (121):1-9

R/. Immorru ferħana f’dar il-Mulej.

1Fraħt meta qaluli:
“Sejrin f’dar il-Mulej!”

2Diġà qegħdin riġlejna
fi bwiebek, Ġerusalemm!

R/. Immorru ferħana f’dar il-Mulej.

3Ġerusalemm, mibnija bħal belt,
magħquda ħaġa waħda.

4Lejha t-tribujiet jitilgħu,
it-tribujiet tal-Mulej.

R/. Immorru ferħana f’dar il-Mulej.

Biex, skont il-liġi ta’ Iżrael,
ifaħħru isem il-Mulej.

5Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq,
it-tronijiet tad-dar ta’ David.

R/. Immorru ferħana f’dar il-Mulej.

6Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm:
“Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk!

7Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek,
u l-ġid fil-palazzi tiegħek!”

R/. Immorru ferħana f’dar il-Mulej.

8Minħabba ħuti u ħbiebi,
ħallini ngħidlek: “Is-sliem għalik!”

9Minħabba f’dar il-Mulej, Alla tagħna,
nixtieq illi jkollok il-ġid.

R/. Immorru ferħana f’dar il-Mulej.
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SALM RESPONSORJALI

9. Salm 130 (129):1-8

R/. Nistenna lill-Mulej, nittama f’kelmtu.

1Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej:
2isma’, Sidi, il-leħen tiegħi!

Ħa jkunu widnejk miftuħa,
jiena u nitolbok bil-ħniena.

R/. Nistenna lill-Mulej, nittama f’kelmtu.

3Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej,
Sidi, min jista’ jżomm sħiħ?

4Imma għandek hemm il-maħfra,
biex hekk inqimuk fil-biża’ tiegħek.

R/. Nistenna lill-Mulej, nittama f’kelmtu.

5Jien lill-Mulej nistenna,
ruħi f’kelmtu tittama.

6Tistenna ruħi lil Sidi,
aktar milli l-għassiesa s-sebħ.

R/. Nistenna lill-Mulej, nittama f’kelmtu.

7Ittama Iżrael fil-Mulej!
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba,
u l-fidwa għandu bil-kotra.

8Hu li jifdi lil Iżrael
minn ħtijietu kollha.

R/. Nistenna lill-Mulej, nittama f’kelmtu.

25



SALM RESPONSORJALI

10. Salm 143 (142):1-2,5-7ab,8ab,10

R/. Mulej, isma’ t-talba tiegħi.

1Mulej, isma’ t-talba tiegħi,
agħtini widen, nitolbok bil-ħniena;
weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek.

2Tressaqx għall-ħaqq lill-qaddej tiegħek,
għax ebda bniedem ma hu ġust quddiemek.

R/. Mulej, isma’ t-talba tiegħi.

5Niftakar fiż-żmien l-imgħoddi,
naħseb f’kulma int għamilt,
għemil idejk dejjem fi ħsiebi.

6Lejk immidd idejja,
ruħi bħal art bil-għatx tixtieqek.

R/. Mulej, isma’ t-talba tiegħi.

7Fittex weġibni, Mulej!
Ruħi tinsab bla saħħa.
La taħbix wiċċek minni.

8Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek,
għax fik jien nittama.

R/. Mulej, isma’ t-talba tiegħi.

10Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek,
għax int Alla tiegħi.

L-ispirtu tajjeb tiegħek
imexxini fuq art watja.

R/. Mulej, isma’ t-talba tiegħi.
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11. Salm 139 (138):7-12,23-24

R/. Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni.

7Fejn immur il-bogħod mill-ispirtu tiegħek?
jew fejn nista’ naħrab minn quddiem wiċċek?

8Jekk nitla’ fis-smewwiet, hemm int;
jekk nimtedd f’qiegħ l-art, int hemm ukoll.

R/. Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni.

9Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ,
u mmur ngħammar fi truf il-baħar,

10hemm ukoll tilħaqni idek,
u taqbadni l-leminija tiegħek.

R/. Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni.

11Jekk ngħid: “Ħa jaħbini d-dlam,
ħa jkunli d-dawl lejl madwari”,

12anqas id-dlam ma hu mudlam;
għalik il-lejl jiddi bħan-nhar;
id-dlam bħad-dawl għalik.

R/. Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni.

23Għarbilni, o Alla, u agħraf qalbi;
iflini, u kun af ħsibijieti.

24Ara iniex miexi fi triq ħażina,
u mexxini fit-triq ta’ dejjem.

R/. Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni.
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12. Salm 15 (16):5-11

R/. Ħu ħsiebi Mulej, fik insib it-tama tiegħi.

5Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi,
inti żżomm f’idejk xortija.

6Il-kejl tani art li tgħaxxaq,
messni sehem tassew għal qalbi.

R/. Ħu ħsiebi Mulej, fik insib it-tama tiegħi.

7Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma;
imqar bil-lejl qalbi tgħallimni.

8Inżomm lill-Mulej dejjem quddiemi,
għax bih f’leminti qatt ma nitħarrek.

R/. Ħu ħsiebi Mulej, fik insib it-tama tiegħi.

9Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi,
u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet.

10Għax int ma titlaqnix fl-imwiet,
ma tħallix lill-maħbub tiegħek jara l-qabar.

R/. Ħu ħsiebi Mulej, fik insib it-tama tiegħi.

11Int tagħallimni t-triq tal-ħajja;
hemm il-milja tal-ferħ quddiemek,
hemm il-qħaxqa għal dejjem f’lemintek.

R/. Ħu ħsiebi Mulej, fik insib it-tama tiegħi.
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II QARI

1. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

Alla qajmu mill-imwiet fl-aħħar jum u għażlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin.
Atti 10:34-43

F’dak iż-żmien:
34Pietru qabad jitkellem u qal:
“Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd,
35imma jilqa’ lil kull min għandu l-biża’ tiegħu u jagħmel is-sewwa,
ikun minn liema poplu jkun.
36Huwa bagħat il-kelma tiegħu lil ulied Iżrael
u xandrilhom is-sliem permezz ta’ Ġesù Kristu,
li hu s-sid ta’ kollox.
37Intom tafu b’dak li ġara mal-Lhudija kollha,
ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-magħmudija;
38tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesù ta’ Nazaret
bl-Ispirtu s-Santu u bil-qawwa,
u kif dan Ġesù għadda jagħmel il-ġid
u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkumin mix-xitan,
għax Alla kien miegħu.
39U aħna xhud ta’ dak kollu li hu għamel fl-art tal-Lhudija u f’Ġerusalemm.

“Tawh il-mewt billi dendluh ma l-għuda tas-Salib;
40imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher,
41mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel,
lilna, li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet.
42Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu
u nixhdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin.
43Il-profeti kollha jixhdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih
jaqla’ l-maħfra tad-dnubiet bis-saħħa ta’ ismu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

2. Qari mill-lttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Aħna nsalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Rum 5:5-11

Ħuti:
5din it-tama ma tqarraqx bina,
għax l-imħabba ta’ Alla ssawwbet fi qlubna
permezz tal-lspirtu s-Santu li kien mogħti lilna.

6Mela, meta aħna konna bla saħħa,
Kristu, meta wasal iż-żmien, miet għall-ħżiena.
7Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb:
għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb
u jmut għal wieħed ġeneruż.
8Iżda Alla wriena l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina,
aħna li konna għadna midinbin.
9Kemm aktar u aktar issa li aħna ġġustifikati b’demmu,
insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta’ Alla!
10Jekk meta konna għadna għedewwa ta’ Alla
tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta’ Ibnu,
kemm aktar issa, li aħna ħbieb miegħu,
insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu?
11Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f’Alla
b’Sidna Ġesù Kristu, li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

3. Qari mill-lttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Rum 5:17-21

Ħuti:
17Jekk minħabba fil-ħtija ta’ wieħed waħdu saltnet il-mewt,
permezz ta’ dak il-wieħed, li hu Ġesù Kristu,
aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja
għad isaltnu fil-ħajja permezz ta’ wieħed li hu ta’ Alla, Kristu.
18Mela kif bil-ħtija ta’ wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha,
hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta’ wieħed
waslet lill-bnedmin kollha l-ġustifikazzjoni tal-ħajja.
19Għax kif bid-diżubbidjenza ta’ bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin,
hekk ukoll bl-ubbidjenza ta’ wieħed il-ħafna jsiru ġusti.
20Il-liġi daħlet, biex kotru d-dnubiet;
fejn kotor d-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja.
21B’hekk, kif id-dnub saltan permezz tal-mewt,
hekk issa l-grazzja ssaltan permezz tal-ġustizzja
għall-ħajja ta’ dejjem bis-saħħa ta’ Ġesù Kristu Sidna.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

4. Qari mili-lttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Jekk mitna ma’ Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma’ Kristu. Rum 6:3-11

Ħuti:
3Ma tafux li aħna lkoll li tgħammidna fi Kristu Ġesù,
tgħammidna fil-mewt tiegħu?
4Indfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija
sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet
permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier,
hekk aħna ngħixu ħajja ġdida.

5Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f’mewt tixbah lil tiegħu,
hekk ningħaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt.
6Dan nafu: li l-bniedem il-qadim tagħna ssallab miegħu,
biex jinqered dan il-ġisem tad-dnub,
sabiex ma nkunux aktar ilsiera tad-dnub.
7Min imut, jeħles mid-dnub.

8Jekk aħna mitna ma’ Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma’ Kristu.
9Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar;
il-mewt ma għadhiex taħkem fuqu.
10Hu li miet, miet darba għal dejjem għad-dnub;
u issa li qiegħed jgħix, qiegħed jgħix għal Alla.
11Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub,
iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesù.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

5. Qari mill-lttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Nistennew il-fidwa ta’ ġisimna. Rum 8:14-23

Ħuti:
14Dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta’ Alla huma wlied Alla.  15Għax intom
ma rċevejtux l-ispirtu li jwassalkom għall-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża’,
imma  rċevejtu  l-Ispirtu  li  jagħmel  minnkom  ulied  adottivi;  u  li  bih  aħna
nistgħu ngħajtu:  “Abba!  Missier!”  16Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-ispirtu
tagħna li aħna wlied Alla. 17Jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta, werrieta ta’
Alla,  werrieta  ma’ Kristu:  ladarba aħna nbatu miegħu,  biex miegħu nkunu
gglorifikati.

18Jiena għadni persważ li t-tbatijiet ta’ issa ma għandhom xejn x’jaqsmu mal-
glorja li għad trid tidher fina.  19Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-
rivelazzjoni ta’ wlied Alla; 20għax il-ħolqien jinsab taħt il-frugħa – mhux minn
rajh, imma minħabba Alla li xeħtu taħtha – 21bit-tama li l-ħlejjaq huma wkoll
għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta’ wlied
Alla. 22Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s’issa jitniehed bl-uġigħ tal-ħlas; 23u
mhux hu biss,  imma wkoll  aħna li  għandna l-ewwel  frott tal-Ispirtu,  aħna
wkoll nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta’ wlied, il-fidwa
ta’ ġisimna.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

6. Qari mili-lttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Min se jifridna mill-imħabba ta’ Kristu? Rum 8:31b-35,37-39

Ħuti:
31Jekk Alla hu magħna min jista’ jkun kontra tagħna?
32Hu, li anqas lil Ibnu stess ma ħafirha,
imma tah għalina lkoll, kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu?
33Min se jakkuża l-magħżulin ta’ Alla?
Alla stess hu dak li jiġġustifikahom.
34Min se jikkundannahom?
Kristu Ġesù li miet, jew aħjar, li qam mill-imwiet,
jinsab fuq il-lemin ta’ Alla, hu li jidħol għalina.
35Min se jifridna mill-imħabba ta’ Kristu?
It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-għera, it-tiġrib, ix-xabla?
37Imma f’dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta’ dak li ħabbna.
38Għax jiena żgur li la l-mewt u l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet,
la ż-żmien t’issa u la ta’ li ġej, la setgħat,
39la l-għoli u lanqas il-fond,
u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna
mill-imħabba ta’ Alla li dehret fi Kristu Ġesù Sidna.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

7. Qari mili-lttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej Rum 14:7-9,10b-12

Ħuti:
7Ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu.  8Jekk
ngħixu,  ngħixu  għall-Mulej;  jekk  immutu,  immutu  għall-Mulej.  Sew  jekk
ngħixu,  mela,  sew  jekk  immutu,  aħna  tal-Mulej.  9Kristu  għalhekk  miet  u
rxoxta, biex ikun Sid kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin.

10bAħna lkoll għad nidhru quddiem it-tribunal ta’ Alla; 11għax hemm miktub:
“Daqs kemm jien ħaj, jgħid il-Mulej,
quddiemi għad jinżel għarrkupptejh kull bniedem,
u kull ilsien għad ifaħħar lil Alla.”

12Għalhekk kull wieħed minna għad jagħti kont tiegħu nnifsu lil Alla.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

8. Qari mili-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ilkoll jiksbu l-ħajja fi Kristu. 1 Kor 15:20-24a,25-28

Ħuti:
20Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet,
l-ewwel frott fost dawk li raqdu.
21Għaliex, jekk permezz ta’ bniedem feġġet il-mewt,
bi bniedem ukoll iseħħ il-qawmien mill-imwiet.
22Għax bħal ħolma l-bnedmin kollha ħa jmutu f’Adam,
hekk ilkoll jiksbu l-ħajja fi Kristu.
23Imma kulħadd skond kif imissu;
jibda l-ewwel frott li hu Kristu;
wara, dawk li huma ta’ Kristu, f’jum il-miġja tiegħu.
24Imbagħad, it-tmiem,
meta Kristu jerħi s-saltna f’idejn Alla l-Missier,
25Għax jeħtieġ li hu jsaltan
“sa ma jqiegħed l-għedewwa kollha taħt riġlejh”.
26L-aħħar għadu li jinqered tkun il-Mewt;
27għaliex Alla “qiegħed kollox taħt riġlejh”.
Imma meta jgħid: “Tqiegħed kollox taħtu”,
jidher ċar li kollox min barra Dak li qiegħed kollox taħtu.
28U meta kollox ikun imqiegħed taħtu,
imbagħad l-Iben stess jitqiegħed taħt Alla li jkun qegħedlu kollox taħtu,
sabiex Alla jkun kollox f’kollox.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

9. Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Il-mejtin iqumu biex ma jitħassrux aktar. 1 Kor 15:51-57

Ħuti:
51Sa nħabbrilkom misteru:
aħna mhux ilkoll norqdu r-raqda tal-mewt,
iżda lkoll nitbiddlu,
52f’waqt wieħed, f’teptipa ta’ għajn, mal-aħħar tromba.
Għax iddoqq  it-tromba  u  l-mejtin  iqumu biex  ma jitħassrux  aktar,  u  aħna
nitbiddlu.
53Għax jeħtieġ li dan il-ġisem li jitħassar jilbes in-nuqqas ta’ taħsir,
u li dan il-ġisem li jmut jilbes l-immortalità.
54Meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta’ taħsir,
meta dak li jmut jilbes l-immortalità,
imbagħad iseħħ dak li hemm miktub,

“Inbelgħet il-mewt fir-rebħa.
55Fejn hi, ja Mewt, ir-rebħa tiegħek?
Fejn hi, ja Mewt, in-niggieża tiegħek?”

56In-niggieża tal-mewt hi d-dnub,
u l-qawwa tad-dnub hi l-Liġi.
57Niżżu ħajr lil Alla li tana r-rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

10. Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Għandna dar għal dejjem fis-sema. 2 Kor 5:1,6-10

Ħuti:
1Aħna  nafu  li  jekk  din  it-tinda  tal-għamara  tagħna  fl-art  tiġġarraf,  aħna
għandna dar oħra, maħduma mhux bl-idejn, imma xogħol ta’ Alla, għal dejjem
fis-sema.

6Aħna dejjem qalbna qawwija  u  nafu li  sakemm indumu mlibbsa b’dan il-
ġisem,  nibqgħu ’l  bogħod mill-Mulej;  …  7aħna ngħixu  bil-fidi  u  mhux bil-
viżjoni …  8Aħna qalbna qawwija u persważi li  aħjar noħorġu minn dan il-
ġisem u mmorru noqogħdu għand il-Mulej. 9Għalhekk fuq kollox aħna nfittxu
li nogħġbu lilu, sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem.
10Jeħtieġ  li  lkoll  kemm  aħna  nidhru  quddiem  it-tribunal  ta’  Kristu,  ħalli
kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj
fil-ġisem.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

11. Qari mill-lttra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

Għad irid ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu.
Fil 3:20-21

Ħuti:
20Aħna pajżani tas-sema;
minn hemm bil-ħerqa nistennewh jiġi,
is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu.
21Hu għad irid ibiddlilna l-ġisem imsejken tagħna
fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu,
bil-qawwa tas-setgħa li għandu li jġib kollox taħtu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

12. Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonkin

Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù. 1 Tess 4:13-18

13Ħuti, ma rridux li ma tkunux tafu fuq il-mejtin, biex ma ssewwdux qalbkom
bħall-oħrajn li ma għandhomx tama. 14Jekk aħna nemmnu li Ġesù miet u qam
mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.

15Dan ngħidulkom fuq  il-kelma tal-Mulej,  jiġifieri  li  aħna li  nkunu għadna
hawn ħajjin għall-miġja tal-Mulej,  ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu.
16Għaliex il-Mulej innifsu mal-kmand, mal-leħen tal-arkanġlu u t-tromba ta’
Alla,  jinżel  mis-sema,  u  dawk  li  jkunu  mietu  fi  Kristu  jqumu  l-ewwel.
17Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna hawn, ninħatfu magħhom
fis-sħab  biex  niltaqgħu  mal-Mulej  fl-ajru.  Hekk  inkunu  dejjem  mal-Mulej.
18Agħmlu l-qalb lil xulxin b’dan il-kliem.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

13. Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju

Jekk aħna mitna miegħu, għad ngħixu miegħu wkoll. 2 Tim 2:8-13

Għażiż:
8Ftakar f’Ġesù Kristu, li qam mill-imwiet,
li hu min-nisel ta’ David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien.
9Għalih jien qiegħed inbati sa l-irbit tal-ktajjen
bħallikieku għamilt xi delitt.
Imma l-kelma ta’ Alla mhijiex marbuta.
10Għalhekk kollox nieħu bis-sabar
għall-imħabba ta’ dawk li Alla għażel,
biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni,
li hi ta’ glorja għal dejjem fi Kristu Ġesù.

11Din hi kelma ta’ min joqgħod fuqha:
Jekk aħna mitna miegħu, għad ngħixu miegħu wkoll;
12jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu miegħu wkoll;
jekk niċħduh, jiċħadna hu wkoll;
13jekk nonqsu mill-kelma li tajna, hu jibqa’ jżomm kelmtu;
għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

14. Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu

Naraw lil Alla kif inhu. 1 Ġw 3:1-2

Għeżież:
1Araw b’liema għożża ħabbna l-Missier;
nistgħu nissejħu wlied Alla, u hekk aħna tassew.
Għalhekk id-dinja ma tagħrafniex, għax ma għarfitx lilu.
2Għeżież, issa aħna wlied Alla,
imma x’se nkunu ’l quddiem mhuwiex irrivelat lilna.
Madankollu nafu li meta jidher hu, aħna nkunu bħalu,
għax narawh kif inhu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

15. Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu

Aħna għaddejna mill-mewt għall-ħajja għax inħobb lil ħutna. 1 Ġw 3:14-16

Għeżież:
14Aħna nafu li għaddejna mill-mewt għall-ħajja;
dan nafuh għax inħobbu lil ħutna;
min ma jħobbx jinsab fil-mewt.
15Kull min jobgħod lil ħuh hu qattiel,
u intom tafu li ebda qattiel ma għandu fih il-ħajja ta’ dejjem.
16B’dan naslu biex nagħrfu x’inhi l-imħabba:
li Ġesù Kristu ta ħajtu għalina.
Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

16. Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi

Hienja l-mejtin li jmutu fil-Mulej. Apok 14:13

Jiena, Ġwanni,
13Smajt leħen mis-sema jgħid: “Ikteb:
Hienja minn issa l-mejtin li jmutu fil-Mulej.
Iva, jgħid l-Ispirtu,
huma jistrieħu mit-taħbit kollu tagħhom,
għax l-għemejjel tagħhom imorru magħhom.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

17. Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi

Sar ħaqq mill-mejtin fuq l-egħmejjel tagħhom. Apok 20:11-15,21:1

Jiena, Ġwanni,
11rajt imbagħad tron kbir abjad u ’l dak li hu bilqiegħda fuqu.
L-art u s-sema ħarbu minn quddiemu, bla ma nstab post għalihom.

12U rajt il-mejtin, kbar u żgħar, quddiem it-tron.
U nfetħu l-kotba.
Intefaħ ukoll ktieb ieħor, dak tal-ħajja.
Imbagħad il-mejtin sar ħaqq minnhom fuq l-għemejjel tagħhom,
skond ma kienu mniżżla fil-kotba.

13Il-baħar radd lura l-mejtin li kien hemm ġo fih,
u hekk ukoll il-mewt u l-qiegħ tal-art
raddew lura l-mejtin li kien hemm ġo fihom,
u kull wieħed minnhom sar ħaqq minnu fuq l-għemejjel tiegħu.

14Imbagħad il-Mewt u post il-mejtin ġew mixħuta fil-belliegħa tan-nar –
din l-għadira tan-nar hija t-tieni mewt.
15Hekk ukoll min ma nstabx imniżżel fil-ktieb tal-ħajja,
kien mixħut fil-belliegħa.

1U rajt sema ġdida u art ġdida,
għax is-sema ta’ qabel għabu,
u ma kienx hemm iżjed baħar.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

18. Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi

Ma jkunx hemm iżjed mewt. Apok 21:1-5a,6b-7

Jiena, Ġwanni,
1Rajt sema ġdid u art ġdida,
għax is-sema ta’ qabel u l-art ta’ qabel għabu,
u ma kienx hemm iżjed baħar.
2U l-Belt il-qaddisa, Ġerusalemm il-ġdida,
rajtha nieżla mis-sema mingħand Alla,
imħejjija bħal għarusa mżejna għall-għarus tagħha.

3U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid:
“Din hi l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin;
u hu jgħammar magħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħu,
u Alla nnifsu jkun magħhom, Alla tagħhom.
4Hu jixxuttalhom kull demgħa minn għajnejhom;
ma jkunx hemm iżjed mewt,
anqas biki jew għajjat jew tbatija ma jkun hemm iżjed,
għax għabu l-ħwejjeġ ta’ qabel.”

5Imbagħad dak li hu bilqiegħda fuq it-tron qal:
“Ara, se nġedded kollox.
6Jiena l-Alfa u l-Omega, il-Bidu u t-Tmiem.
Lil min hu bil-għatx jiena nisqih b’xejn mill-għajn tal-Ħajja.
7Dawn jirithom ir-rebbieħ;
u jiena nkun Alla tiegħu u hu jkun ibni.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

19. Qari mili-ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin

Min jiżra’ fl-ispirtu, jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta’ dejjem. Gal 6:7-10

Ħuti:
7Titqarrqux; Alla ma jidħak bih ħadd.
Dak li bniedem jiżra’, dak huwa jaħsad.
8Min jiżra’ f’ġismu jaħsad mill-ġisem it-taħsir;
min jiżra’ fl-ispirtu, jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta’ dejjem.

9Ma negħjew qatt nagħmlu l-ġid;
għax jekk ma naqtgħux qalbna, naħsdu fi żmienu.
10Mela, dment li għandna ż-żmien
ħa nagħmlu l-ġid ma’ kulħadd,
l-iktar ma’ qrabatna fil-fidi.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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II QARI

20. Qari mill-lttra lill-Lhud

Il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Lhud 11:1-2, 8-16

Ħuti:
1Il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ
li ma narawx.  2In-nies tal-imgħoddi għoġbu lil Alla sewwasew għax kellhom
il-fidi.

8Kienet il-fidi li ġagħlet lil Abraham jobdi s-sejħa ta’ Alla, meta dan qallu biex
imur f’art  li  kien se  jagħtih b’wirt;  u  telaq,  bla ma kien jaf  fejn  kien sejjer.
9Kienet  il-fidi  li  ġagħlitu  jgħammar  fl-art  imwiegħda,  qisu  barrani  f’art
barranija, u jgħix taħt it-tined flimkien ma’ Iżakk u Ġakobb, li kienu werrieta
miegħu tal-istess wegħda; 10għax hu kien iħares ’il quddiem, lejn il-belt mibnija
fis-sod, li l-imgħallem u l-bennej tagħha huwa Alla.

11Kienet ukoll il-fidi li biha Sarah, mara mdaħħla fiż-żmien, setgħet titqal, għax
hija għarfet li ta’ kelmtu kien dak li għamlilha l-wegħda.  12Kien għalhekk li
minn bniedem wieħed, li kien tista’ tgħid mejjet, twieldu nies bil-kotra daqs il-
kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta’ xatt il-baħar, li ħadd ma jista’ jgħoddu.

13Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies. Kienu għadhom ma ħadux dak li  kien
imwiegħed, iżda huma rawh mill-bogħod u sellmulu, waqt li għarfu li huma
kienu barranin u għorba fuq l-art. 14Tabilħaqq, dawk li jitkellmu b’dan il-mod
juru  ċar  li  huma  qegħdin  ifittxu  pajjiż  għalihom.  15Li  kieku  kellhom  fi
ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżżejjed biex jerġgħu
lura fih.  16Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri, dak tas-sema. Huwa
għalhekk  li  Alla  ma  jistmellx  jissejjaħ  Alla  tagħhom,  għax  hu  ħejja  belt
għalihom.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.
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VERSETT QABEL L-EVANĠELU

Mt 11:25
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,
li wrejt il-misteri tas-Saltna liċ-ċkejknm.
R/. Hallelujah.

Mt 25:34
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Ejjew, imberkin minn Missieri, igħid il-Mulej,
ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna
li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja.
R/. Hallelujah.

Ġw 3:16
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni;
kull min jemmen fih għandu l-ħajja ta’ dejjem.
R/. Hallelujah

Ġw 6:39
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Ir-rieda ta’ Missieri hija din:
li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani,
iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.
R/. Hallelujah.

Ġw 6:40
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Ir-rieda ta’ Missieri hija din:
li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem
u li jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.
R/. Hallelujah.
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Ġw 11:25a,26
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Jien hu l-qawmien u l-ħajja, igħid il-Mulej;
min jemmen fija ma jmut qatt.
R/. Hallelujah.

Fil 3:20
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Aħna pajżani tas-sema pajjiżna;
min hemm bil-ħerqa nistennewh jiġi,
is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu.
R/. Hallelujah.

2 Tim 2:11-12a
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Jekk aħna mitna ma’ Kristu, għad ngħixu miegħu wkoll;
jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu miegħu wkoll.
R/. Hallelujah.

Apok 1:5-6
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Ġesù Kristu hu l-Kbir fost il-mejtin;
lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem. Amen.
R/. Hallelujah.

Apok 14:13
Hallelujah. R/. Hallelujah.
Hienja l-mejtin li jmutu fil-Mulej; huma jistrieħu mit-taħbit tagħhom;
għax l-egħmejjel tagħhom jissieħbu magħhom.
R/. Hallelujah.
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VERSETT QABEL L-EVANĠELU

Mt 11:25
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,
li wrejt il-misteri tas-Saltna liċ-ċkejknm.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.

Mt 25:34
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Ejjew, imberkin minn Missieri, igħid il-Mulej,
ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna
li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.

Ġw 3:16
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni;
kull min jemmen fih għandu l-ħajja ta’ dejjem.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.

Ġw 6:39
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Ir-rieda ta’ Missieri hija din:
li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani,
iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.

Ġw 6:40
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Ir-rieda ta’ Missieri hija din:
li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem
u li jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
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Ġw 11:25a,26
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Jien hu l-qawmien u l-ħajja, igħid il-Mulej;
min jemmen fija ma jmut qatt.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.

Fil 3:20
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Aħna pajżani tas-sema pajjiżna;
min hemm bil-ħerqa nistennewh jiġi,
is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.

2 Tim 2:11-12a
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Jekk aħna mitna ma’ Kristu, għad ngħixu miegħu wkoll;
jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu miegħu wkoll.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.

Apok 1:5-6
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Ġesù Kristu hu l-Kbir fost il-mejtin;
lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem. Amen.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.

Apok 14:13
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
Hienja l-mejtin li jmutu fil-Mulej; huma jistrieħu mit-taħbit tagħhom;
għax l-egħmejjel tagħhom jissieħbu magħhom.
R/. Glorja u Tifħir lilek, Kristu.
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EVANĠELJU

1. Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

Henjin intom. Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Mt 5:1-12a

F’dak iż-żmien:
1Kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-
dixxipli tiegħu. 2Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

3“Henjin il-foqra fl-ispirtu,
għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

4Henjin l-imnikkta,
għax huma jkunu mfarrġa.

5Henjin ta’ qalbhom ħelwa,
għax huma jkollhom b’wirthom l-art.

6Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja,
għax huma jkunu mxebbgħin.

7Henjin dawk li jħennu,
għax huma jsibu ħniena.

8Henjin dawk li huma safja f’qalbhom,
għax huma jaraw ’l Alla.

9Henjin dawk li jġibu l-paċi,
għax huma jissejħu wlied Alla.

10Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,
għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

11Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom
u jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

12Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

2. Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

Ishru, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Mt 25:1-13

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola:

1“Is-Saltna tas-Smewwiet ixebbhuha ma’ għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ
tagħhom  biex  jilqgħu  l-għarus.  2Ħamsa  minnhom  kienu  boloh  u  ħamsa
għaqlin, 3għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, 4waqt
li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies.  5L-għarus
iddawwar ma ġie,  u għalhekk ilkoll  ħadhom in-ngħas u raqdu.  6Imbagħad
f’nofs ta’ lejl instama’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’ 7Dawk ix-
xebbiet  qamu  lkoll  u  ħejjew  l-imsiebaħ  tagħhom.  8Iżda  l-boloh  qalu  lill-
għaqlin,  ‘Agħtuna  ftit  żejt  minn  tagħkom,  għax  l-imsiebaħ tagħna jintfew.’
9Qabżu l-għaqlin  u  qalu,  ‘Għandu mnejn  ma jibqax  biżżejjed,  la  għalina  u
lanqas  għalikom!  L-aħjar,  morru għand tal-ħanut  u  ixtru għalikom.’  10Xħin
dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus; dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-
festa tat-tieġ,  u l-bieb ingħalaq.  11Saflaħħar waslu wkoll  ix-xebbiet  l-oħra,  u
bdew  jgħidu,  ‘Sinjur,  Sinjur,  iftħilna!’  12Iżda  hu  weġibhom  u  qal,  ‘Tassew,
ngħidilkom, lilkom ma nafkomx.’ 13Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u lanqas
is-siegħa.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

3. Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

Ejjew imberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom.
Mt 25:31-40

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

31“Meta  jiġi  Bin  il-bniedem  fil-glorja  tiegħu  u  bl-anġli  kollha  miegħu,
imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu.  32U quddiemu jinġabru l-ġnus
kollha,  u  hu jifridhom minn xulxin,  bħalma r-ragħaj  jifred in-nagħaġ  mill-
mogħoż:  33in-nagħaġ  iqegħedhom  fuq  il-lemin  tiegħu  u  l-mogħoż  fuq  ix-
xellug.

34Imbagħad is-Sultan jgħid lil  dawk ta’ fuq il-lemin tiegħu, ‘Ejjew, imberkin
minn  Missieri,  ħudu  b’wirt  tagħkom  is-Saltna  li  tħejjiet  għalikom  sa  mill-
ħolqien  tad-dinja.  35Għax  jien  kont  bil-ġuħ  u  tmajtuni,  kont  bil-għatx  u
sqejtuni, kont barrani u lqajtuni,  36kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu
tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.’  37Imbagħad iweġbuh il-ġusti, ‘Mulej’,
jgħidulu,  ‘meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek,  jew bil-għatx u sqejniek?  38Meta
rajniek barrani u lqajniek, jew għeri u libbisniek? 39Meta rajniek marid jew fil-
ħabs u ġejna nżuruk?’  40U s-Sultan iweġibhom u jgħid, ‘Tassew, ngħidilkom,
kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.’

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

4. Qari mill-Evanġelju skond San Mark

Ġesù għajjat għajta kbira u radd ruħu. Mk 15:33-39; 16:1-6

33Xħin  saret  is-sitt  siegħa waqgħet  dalma kbira  fuq  il-pajjiż  kollu  sad-disa’
siegħa.  34U  fid-disa’  siegħa  Ġesù  għajjat  b’leħen  qawwi:  “Eloî,  Eloî,  lema
sabaqtani!”, li jfisser: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni!” 35Xi wħud minn
dawk li kienu hemm, kif semgħuh, qalu: “Ara, qiegħed isejjaħ lil  Elija!”  36U
mar wieħed jiġri jxappap sponża bl-inbid qares, waħħalha f’tarf ta’ qasba u tah
jixrob  filwaqt  li  qal:  “Stennew,  ħa  naraw  jiġix  Elija  jniżżlu!”  37Imma Ġesù
għajjat għajta kbira u radd ruħu.  38U l-purtiera tas-santwarju ċċarrtet fi tnejn
minn fuq s’isfel. 39Iċ-ċenturjun li kien wieqaf biswitu, meta rah jgħajjat u jmut
hekk, qal: “Dan il-bniedem kien tassew Bin Alla!”

1Meta għadda s-Sibt, Marija ta’ Magdala, Marija omm Ġakbu, u Salomi xtraw
xi  fwejjaħ  biex  imorru  jidilkuh  bihom.  2U  kmieni  ħafna  fl-ewwel  jum  tal-
ġimgħa, kif telgħet ix-xemx marru ħdejn il-qabar.

3U bdew jgħidu lil  xulxin:  “Min se  jgerbilna  l-ġebla  mid-daħla  tal-qabar?”
4Iżda meta ħarsu, raw li  l-ġebla kienet imressqa fil-ġenb; kienet ġebla kbira
ħafna.  5Daħlu fil-qabar,  u raw żagħżugħ bilqiegħda n-naħa tal-lemin, liebes
libsa bajda; u nħasdu. 6Imma hu qalilhom: “Xejn la tinħasdu. Qegħdin tfittxu
lil Ġesù ta’ Nazaret li kien imsallab; qam mill-mewt, mhuwiex hawn. Araw il-
post fejn kienu qegħduh.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

5. Qari mill-Evanġelju skond San Luqa

“Żagħżugh, qiegħed ngħidlek, qum!” Lq 7:11-17

F’dak iż-żmien:
11Ġesù mar f’belt jisimha Najn, u marru miegħu d-dixxipli tiegħu u kotra kbira
ta’ nies. 12Kif 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. 13Kif raha l-Mulej tħassarha. “Tibkix,” qalilha. 14Resaq, u mess
it-tebut.  Dawk  li  kienu  qegħdin  jerfgħuh  waqfu.  U  hu  qal:  “Żagħżugħ,
qiegħed ngħidlek, qum!” 15U l-mejjet qam bilqiegħda u beda jitkellem. U Ġesù
tah lil ommu. 16In-nies kollha tkexkxu bil-biża’, u bdew jagħtu glorja lil Alla u
jgħidu:  “Profeta kbir qam fostna,” u,  “Alla żar il-poplu tiegħu.”  17U dan il-
kliem li qalu xtered mal-Lhudija u dawk l-inħawi kollha.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

6. Qari mill-Evanġelju skond San Luqa

Kunu intom ukoll imħejjija. Lq 12:35-40

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

35“Żommu ġenbejkom imħażżma u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula; 36kunu bħal
nies  jistennew  lil  sidhom  lura  mill-festa  tat-tieġ,  biex  malli  jiġi  u  jħabbat
jiftħulu minnufih. 37Henjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jishru!
Tassew ngħidilkom, li hu jitħażżem, iqegħedhom madwar il-mejda, u jgħaddi
quddiemhom iservihom.  38U kieku kellu  jiġi  fil-ħin  tat-tieni  sahra,  jew tat-
tielet, u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, henjin huma!  39Kunu afu dan, li
kieku sid id-dar kellu jkun jaf xħin ikun ġej il-ħalliel ma kienx se jħalli min
jinfidlu l-ħajt  ta’  daru.  40Mela kunu lesti  intom ukoll,  għax qatt ma tistgħu
tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

7. Qari mill-Evanġelju skond San Luqa

Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi. Lq 23:33,39-43

33Meta waslu fil-post jgħidulu l-Qorriegħa sallbuhom hemm, lilu u lill-ħatja,
wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xellug. 39Wieħed mill-ħatjin li kienu
msallbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu:  “Int  m’intix  il-Messija?  Salva lilek
innifsek u lilna.”  40Imma qabeż l-ieħor, ċanfru u qallu: “Anqas minn Alla int
ma tibża’, int li qiegħed taħt l-istess kundanna?  41Tagħna hija ġusta, tassew,
għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta’  kulma għamilna;  imma dan ma għamel
xejn ħażin.” 42Imbagħad qal: “Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek.”
43U Ġesù wieġbu: “Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

8. Qari mill-Evanġelju skond San Luqa

Missier, nerħi ruħi f’idejk. Lq 23:44-49; 24:1-6a

44Għall-ħabta ta’ nofsinhar waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sat-tlieta,
45għax ix-xemx iddallmet. Il-velu tas-santwarju ċċarrat min-nofs.  46Imbagħad
Ġesù għajjat  għajta  kbira  u qal:  “Missier,  f’idejk jien nerħi  ruħi.” U kif  qal
hekk, ħarġet ruħu. 47Iċ-ċenturjun, meta ra x’ġara, beda jfaħħar lil Alla u jgħid:
“Tassew li dan bniedem ġust!”  48U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex
jaraw,  meta  raw dawn il-ġrajja,  reġgħu lura  jħabbtu fuq  sidirhom.  49Dawk
kollha li kienu jafuh qagħdu jaraw kollox mill-bogħod; hekk ukoll xi nisa li
kienu ġew warajh sa minn meta kien għadu fil-Galilija.

1Kmieni  mas-sebħ  tal-ewwel  jum  tal-ġimgħa  marru  ħdejn  il-qabar  u  ħadu
magħhom  il-fwejjaħ  li  kienu  ħejjew.  2Huma  sabu  l-ġebla  mgerba  minn
quddiem il-qabar, 3imma meta daħlu fih, il-katavru tal-Mulej Ġesù ma sabuhx
hemm.  4U  kif  kienu  mħassbin  fuq  dan,  f’daqqa  waħda  dehrulhom
quddiemhom  żewġt  irġiel  libsin  ilbies  jiddi.  5In-nisa,  mimlijin  bil-biża’,
baxxew għajnejhom lejn l-art; imma dawk qalulhom: “L-għala qegħdin tfittxuh
qalb il-mejtin lil min hu ħaj? 6Mhuwiex hawn, imma qam.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

9. Qari mill-Evanġelju skond San Luqa

Ma kellux il-Messija jgħaddi minn dawn il-ħwejjeġ u hekk jidħol fil-glorja tiegħu?
Lq 24:13-31

13Dak  in-nhar  stess  ġara  li  tnejn  minnhom  kienu  sejrin  lejn  raħal  jismu
Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, 14jitħaddtu bejniethom
fuq kulma kien ġara.  15Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu
resaq  lejhom  u  baqa’  miexi  magħhom.  16Imma  għajnejhom  kellhom  xi
jżommhom  u  ma  setgħux  jagħrfuh.  17U  hu  qalilhom:  “X’intom  tgħidu
bejnietkom intom u miexja?” U huma waqfu, b’ħarsa ta’ niket fuq wiċċhom.

18Imbagħad wieħed minnhom, jismu Kleofa, wieġeb u qallu: “Inti waħdek il-
barrani f’Ġerusalemm li ma tafx x’ġara hemmhekk f’dawn il-jiem?” 19“X’ġara?”
staqsiehom Ġesù.  Qalulu:  “Dak li  ġara lil  Ġesù ta’  Nazaret,  li  kien profeta
setgħan fl-għemil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu,  20kif il-
qassisin  il-kbar  u  l-kapijiet  tagħna  tawh  f’idejn  il-gvernatur  biex  ikun
ikkundannat għall-mewt u sallbuh.

21Aħna konna nittamaw li  hu kien dak li  kellu jifdi lil  Iżrael;  iżda issa,  fuq
kollox ġa għaddew tlitt ijiem minn dawn il-ġrajja!  22Issa wkoll xi wħud min-
nisa tagħna ħasduna, għax marru kmieni ħdejn il-qabar  23u l-katavru tiegħu
ma sabuhx;  ġew jgħidu wkoll  li  dehrulhom xi  anġli  li  qalulhom li  hu ħaj.
24Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu
qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx!”  25Qalilhom Ġesù: “Kemm intom boloh u
tqal biex temmnu kulma qalu l-profeti! 26U ma kellux il-Messija jbati dan kollu
u  hekk  jidħol  fil-glorja  tiegħu?”  27U  beda  minn  Mosè  u  l-Profeti  kollha
jfissrilhom kulma kien hemm fl-Iskrittura fuqu.

28Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin hu għamel ta’ birruħu li hu kien se
jibqa’ sejjer aktar ’il bogħod.  29Iżda huma ġegħluh jibqa’ magħhom u qalulu:
“Ibqa’  magħna,  għax  issa  sar  ħafna  ħin  u  l-jum  ġa  wasal  biex  jintemm.”
Imbagħad  daħal  biex  joqgħod  magħhom.  30U  waqt  li  kien  fuq  il-mejda
magħhom,  qabad  il-ħobż,  qal  il-barka,  qasmu  u  tahulhom.  31Imbagħad
infetħulhom għajnejhom  u  għarfuh,  iżda  hu  għab  minn  quddiemhom.  32U
wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: “Ma kinitx imkebbsa qalbna ġewwa fina huwa
u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura?”
33Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lill-Ħdax u lil
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sħabhom miġbura flimkien, 34u dawn qalulhom: “Il-Mulej qam tassew, u deher
lil  Xmun!”  35U huma wkoll  tarrfulhom x’kien  ġralhom fit-triq,  u  kif  kienu
għarfuh fil-qsim tal-ħobż.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

10. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Min jemmen fl-lben għandu l-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.
Ġw 6:37-40

F’dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies:

37Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi,
u min jiġi għandi ma nkeċċihx ’il barra;

38għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi,
imma r-rieda ta’ min bagħatni.

39Issa r-rieda ta’ min bagħatni hija din:
li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani,
iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. 

40Din hi tabilħaqq ir-rieda ta’ Missieri:
li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta’ dejjem
u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.

63



EVANĠELJU

11. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem,
u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Ġw 6:51-58

F’dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies:

51Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż
jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja.”

52Fuq hekk il-Lhud tlewmu bejniethom, u bdew jgħidu: “Kif jista’ dan jagħtina
ġismu biex nikluh?”  53Ġesù mela qalilhom: “Tassew tassew ngħidilkom, jekk
ma tiklux il-ġisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-
ħajja fikom. 54Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jiena
nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. 55Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu
tassew xorb. 56Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. 57Bħalma
bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili,
hu wkoll jgħix bija. 58Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema; m’huwiex bħal dak li
kielu missirijietkom u mietu; min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem.” 59Dan
qalu huwa u jgħallem fis-sinagoga, f’Kafarnahum.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

12. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Jien hu l-qawmien u l-ħajja. … Kull min jemmen fija jgħix. Ġw 11:17-27

Ġesù wasal f’Betanja
17u sab  li  Lazzru  kien  ġa  ilu  erbat  ijiem  fil-qabar.  18Betanja  kienet  qrib
Ġerusalemm, xi ħmistax-il stadju ’l hemm minnha.  19Ħafna Lhud kienu ġew
għand Marta u Marija biex ifarrġuhom minħabba ħuhom. 20Kif, mela, semgħet
li kien ġej Ġesù, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar.

21Marta qalet lil Ġesù: “Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut.  22Imma
wkoll issa, jiena naf li kulma int titlob lil Alla, Alla jagħtihulek.”
23Ġesù qalilha: “Ħuk jerġa’ jqum!”
24Qaltlu  Marta:  “Jiena  naf  li  jerġa’  jqum,  fil-qawmien  mill-imwiet  fl-aħħar
jum.”
25Qalilha Ġesù: “Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija, ukoll jekk
imut, jgħix;  26u kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt. Temmnu inti
dan?”
27“Iva, Mulej,” weġbitu, “Jiena nemmen li inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla,
dak li ġie fid-dinja.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

13. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Lażżru, oħroġ. Ġw 11:32-45

F’dak iż-żmien:
32Meta Marija waslet fejn kien Ġesù u ratu nxteħtet f’riġlejh, tgħidlu: “Mulej,
kieku kont hawn, ħija ma kienx imut.” 33Ġesù, kif ra lilha tibki u l-Lhud, li ġew
magħha,  jibku  wkoll,  ħass  ruħu  mqanqal  u  tħawwad  ħafna.  34“Fejn
qegħedtuh?” staqsiehom. Huma weġbuh: “Mulej, ejja u ara.”  35U Ġesù beka.
36Għalhekk il-Lhud qalu: “Ara kemm kien iħobbu!”  37Iżda xi wħud minnhom
qalu: “Ma setax dan il-bniedem, li fetaħ għajnejn l-agħma, jagħmel ukoll li dan
ma jmutx?”

38Ġesù ħass ruħu mqanqal għal darb’ oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien għar
magħluq bi blata fuqu. 39Ġesù qal: “Neħħu l-blata.” Marta, oħt il-mejjet, qaltlu:
“Mulej,  issa  beda  jrejjaħ;  ġa  ilu  erbat  ijiem  mejjet.”  40Qalilha  Ġesù:  “Ma
għedtlikx li  jekk inti temmen, tara l-glorja ta’ Alla?”  41Imbagħad neħħew il-
blata.  Ġesù  rafa’  għajnejh  ’il  fuq  u  qal:  “Missier,  irroddlok  ħajr  li  smajtni.
42Kont naf li inti dejjem tismagħni, imma għedt dan minħabba n-nies li hawn
madwari, biex huma jemmnu li inti bgħattni.”  43Kif qal hekk, għajjat b’leħen
għoli: “Lazzru, oħroġ!” 44U dak li kien mejjet ħareġ, b’idejh u riġlejh infaxxati u
b’maktur ma’ wiċċu. Ġesù qalilhom: “Ħollulu l-faxex u ħalluh imur.”

45Ħafna  mil-Lhud,  li  kienu  ġew  għand  Marija  u  raw  dak  li  għamel  Ġesù,
emmnu fih.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

14. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Jekk il-ħabba tal-qamħ tmut, tagħmel ħafna frott. Ġw 12:23-28

F’dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

23“Waslet  is-siegħa  li  fiha  Bin  il-bniedem ikun  igglorifikat.  24Tassew  tassew
ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ weħidha;
imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott.  25Min iħobb lil ħajtu jitlifha; imma min
jobgħod lil ħajtu f’din id-dinja jħarisha għall-ħajja ta’ dejjem. 26Jekk xi ħadd irid
jaqdini, hu għandu jimxi warajja; u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej
tiegħi. Min jaqdi lili, il-Missier jagħtih ġieħ.”

27“Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda. U x’naqbad ngħid? Missier, eħlisni minn
din  is-siegħa?  Imma  jien  għalhekk  ġejt:  għal  din  is-siegħa.  28Missier,  agħti
glorja lil ismek.” Dak il-ħin instama’ leħen mis-sema: “Jiena diġà gglorifikajtu,
u nerġa’ nigglorifikah.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.

67



EVANĠELJU

15. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet. Ġw 14:1-6

F’dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

1“Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. 2Fid-dar ta’
Missieri  hemm  ħafna  postijiet;  li  ma  kienx  hekk,  kont  ngħidilkom.  Sejjer
inħejjilkom fejn toqogħdu.  3U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex
neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. 4U t-triq għall-post
fejn sejjer  tafuha.”  5Tumas qallu:  “Mulej,  aħna ma nafux fejn inti  sejjer.  Kif
nistgħu nafu t-triq?” 6Wieġbu Ġesù: “Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja. Ħadd
ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

16. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien. Ġw 17:24-26

F’dak iż-żmien Ġesù refa’ għajnejh lejn is-sema, talab u qal:

24“Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien, biex
jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni int, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-
ħolqien tad-dinja.  25Missier ġust,  tassew li d-dinja ma għarfitekx,  imma jien
għaraftek, u dawn għarfu li inti bgħattni. 26U jiena għarrafthom ismek u għad
ngħarrafhulhom iżjed,  biex  l-imħabba li  biha  ħabbejtni  tkun fihom u  jiena
fihom.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

17. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu. Ġw 20:19-20,24-29

19Dak  in-nhar  filgħaxija,  fl-ewwel  jum  tal-ġimgħa,  meta  d-dixxipli  kienu
flimkien  imbeżżgħa  mil-Lhud,  bil-bibien  magħluqa,  ġie  Ġesù  u  qagħad
f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”  20Kif qal hekk, uriehom idejh u
ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej.

24Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi,  ma kienx magħhom meta ġie
Ġesù. 25Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna l-Mulej.” Iżda hu qalilhom:
“Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-
marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx.” 26Tmint ijiem wara, id-
dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa,
imma  Ġesù  daħal,  qagħad  f’nofshom,  u  qalilhom:  “Is-sliem  għalikom!”
27Imbagħad qal lil  Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja,  u ressaq idek u
qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen.” 28Wieġeb Tumas u
qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!” 29Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin
dawk li ma rawx u emmnu.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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EVANĠELJU

18. Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

In-niket tagħkom għad jitbiddel f’hena. Ġw 16:16-22

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

16“Ftit  ieħor  u  ma tarawnix aktar;  imbagħad ftit  ieħor  u  terġgħu tarawni.”
17Għalhekk xi  wħud mid-dixxipli  tiegħu bdew jgħidu bejniethom: “X’ifisser
dan li qiegħed jgħid, ‘Ftit ieħor u ma tarawnix aktar; imbagħad ftit ieħor u
terġgħu tarawni,’ u li ‘Jiena sejjer għand il-Missier’?” 18Għalhekk qalu: “X’inhu
dan il-‘ftit ieħor’ li hu qiegħed jgħid? Ma nafux xi jrid jgħid!” 19Ġesù għaraf li
xtaqu jistaqsuh.  Għalhekk qalilhom: “Qegħdin tistaqsu lil  xulxin fuq dak li
għedt, ‘Ftit ieħor u ma tarawnix aktar; imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni’?
20Tassew tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja għad
tifraħ; għad iġġarrbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel f’hena. 21Il-
mara, meta tkun se tiled tħossha mdejqa, għax tkun waslet is-siegħa tagħha;
iżda meta tkun twieldet it-tarbija, ma tiftakarx iżjed fl-uġigħ, bil-ferħ li twieled
bniedem fid-dinja.  22Hekk intom, issa tħossukom imdejqa; imma għad nerġa’
narakom u qalbkom tifraħ, u l-ferħ tagħkom ħadd ma jeħodhulkom.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.
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TALBIET TAL-ĠEMGĦA



TALBA TAL-ĠEMGĦA 1

Ħuti għeżież, nitolbu lill-Mulej Alla tagħna biex jilqa’ fis-Saltna Tiegħu lil
dan ħuna  li  ħallietna  (din oħtna li  ħallietna),  kif  ukoll  lill-fidili  mejtin
kollha, u jagħti lilna lkoll is-salvazzjoni ta’ dejjem.

1. Alla Missier  li  tista’  kollox,  li  qajjimt lil  Ibnek Ġesù Kristu mill-
imwiet, salva l-ħajjin u l-mejtin kollha. Nitolbu.

2. Qiegħed għal dejjem mal-qaddisin tiegħek lil N. , qaddej(a) tiegħek,
li  fil-Magħmudija nżergħet fih(a) iż-żerriegħa tal-ħajja  ta’  dejjem.
Nitolbu.

3. Agħti  l-premju  mistħoqq  għall-ħidma  tagħhom  lill-erwieħ  ta’
ħutna, qrabatna u benefatturi tagħna. Nitolbu.

4. Daħħal fid-dawl ta’ dejjem quddiemek lil dawk kollha li qegħdin
jistrieħu fit-tama tal-qawmien għall-ħajja. Nitolbu.

5. Iġma’  fis-sebħ  ta’  saltnatek  lilna  u  lil  dawn  ħutna  li  nġbarna
hawnhekk bil-fidi u l-qima. Nitolbu.

Ilqa’  Mulej  it-talb  tagħna  għall-erwieħ  tal-qaddejja  tiegħek  kollha;
aħfrilhom dnubiethom u agħtihom sehem mill-fidwa tiegħek. Bi Kristu
Sidna.
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TALBA TAL-ĠEMGĦA 2

Ħuti għeżież, nitolbu lill-Mulej Alla tagħna biex jilqa’ fis-Saltna Tiegħu lil
dan ħuna  li  ħalliena  (din  oħtna  li  ħallietna),  kif  ukoll  lill-fidili  mejtin
kollha, u jagħti lilna lkoll is-salvazzjoni ta’ dejjem.

1. Ieqaf, Mulej, mal-Knisja tiegħek hija u xxandar lid-dinja kollha l-
misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet. Nitolbu.

R/. Ismagħna, nitolbuk, Mulej.

2. Kun mal-mexxejja tad-dinja, sabiex iħabirku għall-ġustizzja u l-paċi
fost il-bnedmin. Nitolbu.

3. Wettaq il-ħidma ta’ dawk kollha li jduru bil-morda, biex jagħrfu li
fil-ħidma tagħhom ma’ min qiegħed ibati, qegħdin jaqdu lil Ibnek
Ġesù. Nitolbu.

4. Daħħal  lill-qaddej(a) tiegħek  N. fl-hena  ta’  dejjem  u  sieħbu
(seħibha) ma’  dawk  kollha  li  fis-sema  diġà  qegħdin  igawdu  l-
premju tal-fedeltà tagħhom lejk. Nitolbu.

5. Farraġ lill-familjari u l-ħbieb tal-qaddej(a) tiegħek N. Li sejjaħt għal
għandek illum, bit-tama tal-ħajja ta’ dejjem.

6. Iġma’ fis-sebħ ta’ saltnatek lilna li nġbarna hawn illum bil-fidi u l-
qima. Nitolbu.

O Alla li tista’ kollox, ilqa’ t-talb li qegħdin nagħmlulek imqanqlin mill-
fidi tagħna fi Kristu li miet u qam mill-imwiet; saħħaħ fina t-tama li dan
il-ġisem  tagħna  li  jmut  u  jara  t-taħsir,  bil-qawwa  tal-Ispirtu  Qaddis
tiegħek, għad iqum għall-ħajja fl-aħħar jum. Bi Kristu Sidna.
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TALBA TAL-ĠEMGĦA 3

Aħna li tgħammidna fi Kristu, nafu li ma ngħixux u mmutu għalina biss,
imma għal Kristu li miet u rxoxta għalina; nitolbu għalhekk li nibqgħu
magħquda ma’ Kristu u mal-Knisja tiegħu.

1. Ieqaf, Mulej, mal-poplu tiegħek u wettqu fil-fidi biex jagħti xhieda
quddiem id-dinja tar-rebħa ta’ Kristu quddiem il-mewt. Nitolbu.

R/. Ismagħna, nitolbuk, Mulej.

2. Farraġ  il-qraba  u  l-ħbieb  ta’  dan  ħuna  li  ħalliena  (din  oħtna  li
ħallietna), biex, qawwijin fil-fidi, igħixu dawn il-ġranet ta’ niket bit-
tama li għad jasal il-waqt meta jiltaqgħu fis-sema ma’ dawk kollha
li raqdu fi Kristu. Nitolbu.

3. Wettaq bil-grazzja tiegħek lilna lkoll li ninsabu hawn illum għaċ-
ċelebrazzjoni  tal-misteru  tal-Għid  tal-Mulej,  u  agħtina  li  mmutu
għad-dnub biex inqumu għall-ħajja ġdida. Nitolbu.

4. (għal raġel) Daħħal fil-hena ta’ dejjem lil ħuna  N., li tul ħajtu fid-
dinja ittama li jara d-dehra tiegħek fil-glorja. Nitolbu.

5. (għal mara) Daħħal fil-hena ta’ dejjem lil oħtna N., li tul ħajjitha fid-
dinja ittamat li tara d-dehra tiegħek fil-glorja. Nitolbu.

O Alla ħanin li tista’ kollox, ilqa’ t-talb li qegħdin nagħmlulek, imqanqlin
mill-fidi  fil-qawmien mill-imwiet;  saħħaħ  fina  t-tama  li  dan  il-ġisem
tagħna li jmut u jara t-taħsir, bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, għad
jara l-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Bi Kristu Sidna.
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Ħuti għeżież nitolbu lill-Mulej Alla tagħna biex jilqa’ fis-Saltna tiegħu lir-
ruħ  ta’  dawk  li  ħallewna,  u  biex  bħalhom aħna  wkoll  naslu  fis-sema
pajjiżna meta inti issejħilna.

1. O Alla Missier li tista’ kollox, li qajjimt lil Ibnek Ġesù Kristu mill-
imwiet, salva l-ħajjin u l-mejtin kollha. Nitolbu.

Ismagħna nitolbuk Mulej.

2. Agħti l-premju ta’ dejjem għall-ħidma tagħhom lill-erwieħ kollha
ta’ qrabatna u benefatturi tagħna. Nitolbu.

3. Eħles  lir-ruħ  tal-qaddej(a) tiegħek  N. mis-setgħa  tad-dlamijiet  u
mill-post tat-tbatija. Nitolbu.

4. Għal dawk kollha li  qegħdin isofru t-tbatija fir-ruħ jew fil-ġisem,
biex qatt ma’ jaħsbu li inti tinsihom. Nitolbu.

Nitolbuk,  Missier li  tista’  kollox,  ilqa’  dan it-talb umli  tagħna,  agħti  l-
maħfra  ta’  dnubiethom lil  dawk kollha  li  daħlu fl-eternità  biex  ikunu
jistgħu ifaħħruk għal dejjem ta’ dejjem.
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Ħuti għeżież, nitolbu flimkien lill-Mulej Alla tagħna, mhux biss għal din
ir-ruħ li ħallietna, iżda wkoll għall-Knisja Mqaddsa, għall-paċi fid-dinja u
għas-salvazzjoni tagħna lkoll.

1. Nitolbuk, Mulej, għar-ragħajja kollha tal-Knisja, biex huma wkoll
juru fil-għemil tagħhom dak li jxandru bil-kelma. Nitolbu.

Ismagħna nitolbuk Mulej.

2. Nitolbuk għal dawk kollha li jmexxu l-pajjiżi, biex iħabirku għall-
ġustizzja u l-paċi. Nitolbu.

3. Nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin isofru tbatija fir-ruħ jew fil-
ġisem, biex qatt ma jaħsbu li int tinsiehom. Nitolbu.

4. Nitolbuk Mulej biex inti tagħti is-sabar lill-familjari u l-ħbieb li tilfu
lil xi ħadd għażiż fil-familja. Nitolbu.

O Alla,  li  ħlaqt  u fdejt  lill-fidili  kollha,  agħti  l-maħfra  ta’  dnubiethom
kollha  lill-erwieħ  tal-qaddejja  tiegħek,  biex,  b’dan  it-talb  umli  tagħna,
jaqilgħu minn għandek il-ħniena kif dejjem xtaqu. Int li tgħix u ssaltan
għal dejjem ta’ dejjem.
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Ħuti  għeżież,  nitolbu  bil-qalb  lil  Alla,  il-Missier  ta’  kull  ħniena,  għal
ħutna kollha li daħlu fir-raqda tas-sliem fil-Mulej.

1. Fit-tjieba  tiegħek,  lil  din  ir-ruħ  aħfrilha  għal  dejjem  dnubietha
kollha. Nitolbu.

Ismagħna nitolbuk Mulej.

2. Ilqagħha  għal  dejjem  quddiemek  fis-sliem  u  d-dawl  tiegħek.
Nitolbu.

3. Agħtiha l-hena fix-xirka tal-qaddisin u l-maħturin tiegħek. Nitolbu.

4. Agħti  s-saltna  tiegħek  tas-sema  lil  ħutna  l-insara  kollha  mejtin.
Nitolbu.

O Alla ta’  dejjem li  tista’  kollox,  li  taħkem fuq il-ħajjin u l-mejtin,  inti
tagħraf minn qabel lil dawk li jkunu se jsiru tiegħek b’ħajja ta’ fidi u opri
tajba, u fuqhom ixxerred il-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna.
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Ħuti għeżież, nitolbu flimkien lil Alla l-Missier li jista’ kollox li qajjem lil
Ibnu Sidna Ġesù Kristu mill-imwiet, biex iħares lill-Knisja tiegħu, u jagħti
s-sliem lid-dinja u s-salvazzjoni lill-ħajjin u l-mejtin kollha.

1. Qiegħed għal dejjem mal-qaddisin tiegħek lil N., qaddej(a) tiegħek,
li  fil-Magħmudija nżergħet fih(a) iż-żerriegħa tal-ħajja  ta’  dejjem.
Nitolbu.

Ismagħna, nitolbuk, Mulej.

2. Qajjem għall-ħajja fl-aħħar jum lil  N.N.,  qaddej(a) tiegħek, li  inti
tmajt bil-Ġisem ta’ Kristu, li hu l-ħobż tal-ħajja ta’ dejjem. Nitolbu.

3. Daħħal fid-dawl ta’ dejjem quddiemek ’il dawk kollha li qegħdin
jistrieħ fit-tama tal-qawmien għall-ħajja. Nitolbu.

4. Iġma’  fis-sebħ  ta’  saltnatek  lilna  u  ’l  dawn  ħutna  li  nġbarna
hawnhekk bil-fidi u l-qima. Nitolbu.

O Alla  li  tista’  kollox,  bil-ħrara  u  l-umiltà  kollha  nitolbuk  għal  dawk
kollha li  nixtiequ nirrikmandawlek,  ħajjin u mejtin biex fil-ħniena u t-
tjieba  tiegħek,  u  bit-talb  tal-Qaddisin  tiegħek,  tagħtihom  il-maħfra  ta’
dnubiethom kollha. Bi Kristu Sidna.
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Alla lanqas lil Ibnu stess ma ħelisha, imma tah għas-salvazzjoni tagħna
lkoll. F’ġieħ l-imħabba kbira tiegħu għalina, nitolbuh illum għal dan ħuna
N. li  ħalliena (din  oħtna N.  ħallietna) u  għalina  lkoll  biex  inkunu  ħaġa
waħda mal-Mulej li qam għalina mill-imwiet.

1. Ieqaf Mulej mal-Knisja tiegħek, hija  u xxandar lid-dinja kollha l-
misteru tal-qawmien ta’  Kristu għall-ħajja permezz ta’  għemil ta’
ġustizzja u mħabba. Nitolbu.

Ismagħna, nitolbuk, Mulej.

2. Farraġ il-qraba u l-ħbieb tal-qaddej(a) tiegħek,  N.,  li  sejjaħt  għal
għandek illum, biex bid-dawl tal-fidi jsaħħu r-rabtiet ta’ bejniethom
bħala bnedmin u bħala nsara. Nitolbu.

3. Wettaq il-ħidma ta’ dawk kollha li jduru mal-morda u l-imġarrbin,
biex jagħrfu li bil-ħidma tagħhom favur min qiegħed ibati, huma
qegħdin jaqdu lil  Ibnek Ġesù stess fit-tbatijiet tal-Passjoni tiegħu.
Nitolbu.

4. Daħħal  il-qaddej(a) tiegħek,  N. fid-dar  tas-sliem  u  tal-hena  ta’
dejjem u sieħbu (seħibha) ma’ dawk kollha li fis-sema ġa qegħdin
igawdu l-premju tal-fedeltà tagħhom lejk. Nitolbu.

O Alla ħanin li tista’ kollox, ilqa’ t-talb li qegħdin nagħmlulek, imqanqlin
mill-fidi  fil-qawmien  mill-imwiet,  saħħaħ  fina  t-tama  li  dan  il-ġisem
tagħna li jmut u jara t-taħsir, bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek, għad
jara l-qawmien fl-aħħar jum. Bi Kristu Sidna.
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