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2 ta’ Jannar 
 

San Bażilju l-Kbir 

u San Girgor Nazjanzenu 

isqfijiet u dutturi tal-Knisja 
 

Tifkira (O) 

 

Mill-Komun tar-Rgħajja tal-Erwieħ jew tad-Dutturi tal-Knisja 

 

L-Ewwel Qari 
Rawwmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-Ġisem ta' Kristu. 

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin 
4, 1-7.11-13 

 

Ħuti, 1inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-Mulej, biex timxu sewwa skont is-

sejħa li biha kontu msejħin; 2billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, 

taħmlu u tħobbu 'l xulxin. 3Ħabirku biex iżżommu spirtu wieħed bir-rabta 

tas-sliem; 4ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontu msejħa għal tama 

waħda; 5Mulej wieħed, fidi waħda, magħmudija waħda; 6Alla wieħed u 

Missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. 

 
7Lil kull wieħed minna Alla tana l-grazzja skont il-qjies tad-don ta' Kristu. 11U 

huwa dak li ta lil xi wħud li jkunu appostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud 

evanġelisti, lil xi wħud rgħajja u mgħallmin: 12Hekk jitrawwmu l-qaddisin 

għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-Ġisem ta' Kristu, 13sakemm 

aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-Iben ta' Alla; 

insiru raġel magħmul, fl-aħjar ta' żmienu. U hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 22 (23), 1-3.4.5.6 

 

R/. 1Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni. 

  
2F'mergħat kollha ħdura jqegħedni.  

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni; 
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3hemm hu jrejjaqni.  

Imexxini fit-triq tas-sewwa  

minħabba l-isem tiegħu. R/. 

  
4Imqar jekk nimxi f'wied mudlam,  

ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.  

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,  

huma jwennsuni. R/. 

 
5Int tħejji mejda għalija  

quddiem l-għedewwa tiegħi.  

Biż-żejt tidlikli rasi,  

u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/. 

 
6Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena  

il-jiem kollha ta' ħajti. 

U ngħammar f'dar il-Mulej  

sakemm indum ħaj! R/. 

 

Vers qabel l-Evanġelju 
Mt 23, 9b.10b 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet; 

il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. 

R/.  Hallelujah. 

 

Evanġelju 
Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. 

 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
Mt 23, 8-12 

 

F’dak iż-żmien Ġesù qal lill-folla u lid-dixxipli tiegħu: 8“Intom tħallux min 

isejħilkom ‘Rabbi’, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll 

aħwa. 9U ssejħu lil ħadd ‘missierkom’ fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom 

wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. 10Hekk ukoll tħallux min isejħilkom 

‘mexxejja’, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. 

 
11Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; 12min jitgħolla, jitbaxxa, u 

min jitbaxxa, jitgħolla.” 

 

Il-Kelma tal-Mulej 
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R/. Tifħir lilek, Kristu 
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3 ta’ Jannar 

 

L-Isem Imqaddes ta’ Ġesù 
 

Tifkira 

 

L-Ewwel Qari 
Ħa jkollkom l-istess imħabba, u ruħ waħda u ħsieb wieħed. 

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin 
2, 1-11 

 

Ħuti: 1Jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu; jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-

imħabba; jekk hemm xi xirka fl-Ispirtu; jekk hemm xi ħniena u mogħdrija; 

kunu fehma waħda 2u imlewni bil-ferħ! Ħa jkollkom l-istess imħabba, u ruħ 

waħda u ħsieb wieħed. 

 
3Tagħmlu xejn b'pika ta' partit, anqas għall-ftaħir fieragħ; imma kunu umli u 

kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. 4Ħadd minnkom ma għandu 

jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. 
 

5Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù: 
6hu li għad li kellu n-natura ta' Alla,  

ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, 
7iżda xejjen lilu nnifsu  

billi ħa n-natura ta' lsir;  

sar jixbah lill-bnedmin,  

u deher minn barra bħala bniedem; 
8ċekken lilu nnifsu,  

billi obda sal-mewt,  

anzi sal-mewt tas-salib. 
9Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet  

u żejjnu bl-Isem li hu fuq kull isem, 
10biex fl-isem ta' Ġesù - fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art -   

il-ħlejjaq kollha jinżlu għarrkupptejhom, 
11u kull ilsien jistqarr:  

"Ġesù Kristu hu l-Mulej!” 

għall-glorja ta' Alla l-Missier. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 
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R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 8, 2.4-5.6-7,8-9 

 

R/. 2Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha!  

  
4Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk,  

il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom! 
5X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih,  

bin il-bniedem, biex taħseb fih? R/. 

 
6Ftit inqas mill-allat għamiltu,  

bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, 
7qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk!  

Kollox taħt riġlejh qegħedtlu. R/. 

 
8In-nagħaġ u l-baqar kollha,  

sal-bhejjem tax-xagħri; 
9l-għasafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar,  

dak kollu li jterraq fil-baħar. R/. 

  

Vers qabel l-Evanġelju 
Mt 1, 20b-21a 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Dak li tnissel f’Marija ġej mill-Ispirtu s-Santu.  

Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù. 

R/.  Hallelujah. 

 

Evanġelju  
Semmewh Ġesù. 

 
+ Qari mill-Evanġelju skont San Luqa 
2, 21-24 

 
21Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh 

Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. 

 
22Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-Liġi ta' 

Mosè, Marija u Ġużeppi ħadu t-tarbija Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-

Mulej, 23kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li: «kull tifel li jitwieled l-ewwel, 
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jiġi kkonsagrat lill-Mulej,» 24u biex joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġ 

bċieċen, kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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7 ta’ Jannar 
 

San Rajmond ta’ Penyafort, presbiteru 
 

Tifkira 

 

Mill-Komun tar-Rgħajja tal-Erwieħ  
 

L-ewwel Qari 
2 Kor 5, 14-20 

 

Salm Responsorjali 
Salm 102 (103), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

 

Vers qabel l-Evanġelju 
Lq 21, 36 

 

Evanġelju 
Lq 12, 35-40 
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13 ta’ Jannar 
 

San Ilarju, isqof u duttur tal-Knisja 
 

Tifkira 

 

Mill-Komun tar-Rgħajja tal-Erwieħ jew tad-Dutturi tal-Knisja 

 

L-Ewwel Qari 
Min jistqarr lill-Iben, għandu lill-Missier ukoll. 

 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann appostlu 
1 Ġw 2, 18-25 

 
18Uliedi, waslet l-aħħar siegħa. Smajtu li għandu jiġi l-antikrist. Issa, araw, 

ħafna antikristi ġa dehru minn issa. U minn dan nagħrfu li waslet l-aħħar 

siegħa. 

 
19Dawn ħarġu minn fostna imma ma kinux minn tagħna; li kieku kienu minn 

tagħna kienu jibqgħu magħna. Għalhekk kien jeħtieġ li jkun magħruf li mhux 

kulħadd kien magħna. 

 
20Intom, iżda, għandkom id-dilka mill-Qaddis u dan tafuh ilkoll. 21Ma 

ktibtilkomx bħallikieku ma tafux il-verità, imma għax tafuha, u tafu wkoll li 

ebda qerq ma jitnissel  mill-verità. 22Min hu l-giddieb jekk mhux min jiċħad li 

Ġesù hu l-Messija? Dan hu l-antikrist, li jiċħad lill-Missier u lill-Iben. 23Kull 

min jiċħad lill-Iben, anqas lill-Missier ma għandu; min jistqarr lill-Iben, 

għandu lill-Missier ukoll. 

 
24Intom, iżda, jalla jgħammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu; għax jekk 

jgħammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intom ukoll tgħammru fl-Iben u 

fil-Missier. 25Din hi l-wegħda li hu nnifsu għamlilna: il-wegħda tal-ħajja ta' 

dejjem. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 109 (110), 1.2.3.4 

 

R/. Int Qassis għal dejjem, Kristu Mulej. 
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1Il-kelma tal-Mulej lil Sidi:  

"Oqgħod fuq leminti,  

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek  

mirfes taħt riġlejk." R/. 

 
2Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  

jibgħat il-Mulej minn Sijon:  

aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek! R/. 

 
3Tiegħek is-setgħa  

sa minn twelidek  

fuq l-għoljiet imqaddsa,  

sa minn qabel is-sebħ  

bħan-nida jien nissiltek. R/. 

 
4Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih:  

"Inti qassis għal dejjem  

bħal Melkisedek". R/. 

 

Vers qabel l-Evanġelju 
Mt 5, 16 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin,  

biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom  

u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. 

R/.  Hallelujah. 
 

Evanġelju 
Intom id-dawl tad-dinja. 
 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
Mt 5, 13-19 

 

F’dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:  13”Intom il-melħ tal-art. Imma 

jekk il-melħ jaqta', biex jerġa' jieħu t-togħma? Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed 

ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. 

 
14Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax 

tinħeba. 15Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt is-siegħ, iżda fuq l-

imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. 16Hekk għandu jiddi d-dawl 
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tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu 

glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. 

 
17Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex 

inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. 18Tassew 

ngħidilkom, li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas l-iżgħar ittra jew 

tikka waħda mil-Liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. 
19Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-

kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar 

fis-Saltna tas-Smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir 

jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet.” 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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17 ta’ Jannar 
 

San Anton, abbati 
 

Tifkira Obbligatorja 

 

Mill-Komun tal-Qaddisin (għar-reliġjużi) 

 

L-Ewwel Qari 
Ilbsu l-armatura ta' Alla. 

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin 
Efes 6, 10-13.18 

 

Ħuti, 10twettqu fil-Mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. 11Ilbsu l-armatura ta' Alla 

biex tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tax-Xitan. 12Għax il-ġlieda tagħna mhijiex 

kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-Setgħat, kontra l-Qawwiet, kontra  

l-Prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jgħammru 

fil-wisa' tas-smewwiet. 

 
13Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi 

żmien il-ħażen, u, wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, żżommu weqfin. 

 
18Itolbu dejjem fl-Ispirtu, b'kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa, ishru fih bla ma 

tieqfu, u itolbu għall-ħtiġiet tal-qaddisin kollha. 

 
Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 15 (16), 1-2a u 5.7-8.11 

 

R/. Mulej, m’għandix ġid ieħor ħliefek 

 
1Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistkenn. 
2Jien għedt lill-Mulej: “Int Sidi”.  
5Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi, 

inti żżomm f'idejk xortija. R/. 

 
7Imbierek lill-Mulej li tani l-fehma; 
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imqar billejl qalbi tgħallimni. 
8Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi,  

għax bih f'leminti qatt ma nitħarrek. R/. 

 
11Int tgħallimni t-triq tal-ħajja;  

hemm il-milja tal-ferħ quddiemek,  

hemm l-għaxqa għal dejjem f'lemintek. R/. 

 

Vers qabel l-Evanġelju 
Ġw 8, 31b-32 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Jekk iżżommu fil-kelma tiegħi,  

tkunu tassew dixxipli tiegħi, jgħid il-Mulej, 

u tagħrfu l-verità.  

R/.  Hallelujah. 

 

Evanġelju 
Jekk trid tkun perfett, mur, bigħ il-ġid li għandek. 

 
+ Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
Mt 19, 16-26 

 

F’dak iż-żmien 16resaq wieħed fuq  Ġesù u qallu: "Mgħallem, x'għandi 

nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem?" 17U Ġesù qallu: "Għax tistaqsini 

fuq it-tajjeb? Wieħed hu t-Tajjeb. Jekk int trid tidħol fil-ħajja, ħares il-

kmandamenti." 18"Liema?" staqsieh dak.  

 

U Ġesù wieġbu: "La toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, 19weġġaħ lil 

missierek u 'l ommok, u ħobb lil għajrek bħalek innifsek." 20Qallu ż-żagħżugħ: 

"Jiena dan kollu ħaristu; x'jonqosni iżjed?" 21Wieġbu Ġesù: "Jekk trid tkun 

perfett, mur, bigħ il-ġid li għandek, agħtih lill-foqra, u jkollok teżor fis-sema; 

imbagħad ejja u imxi warajja". 

 
22Iż-żagħżugħ kif sama' dan, telaq b'qalbu sewda, għax kien għani ħafna. 

 
23Imbagħad Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: "Tassew ngħidilkom li l-għani se 

jsibha iebsa biex jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet! 24Iva, nerġa' ngħidilkom, 

eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn ta' labra milli wieħed għani jidħol fis-Saltna                                        

tas-Smewwiet?" 
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25Id-dixxipli stagħġbu ħafna meta semgħu dan, u qalu: "Mela min jista' 

jsalva?" 26Ġesù ħares lejhom u qalilhom: "Għall-bnedmin dan ma jistax ikun; 

għal Alla kollox jista' jkun." 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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20 ta’ Jannar 
 

San Fabjan, Papa u martri 
 

Tifkira 

 

Mill-Komun tal-Martri jew tar-Rgħajja tal-Erwieħ (għal Papa) 

 

L-Ewwel Qari 
1 Piet 5, 1-4 

 

Salm Responsorjali 
Salm 39 (40), 2 u 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Ġw 10, 14 

 

Evanġelju 
Ġw 21, 15-17 
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20 ta’ Jannar 
 

San Sebastjan, martri 
 

Tifkira 

 

Mill-Komun tal-Martri 

 

L-Ewwel Qari 
1 Piet 3, 14-17 

 

Salm Responsorjali 
Salm 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Ġak 1, 12 

 

Evanġelju  
Mt 10, 28-33 
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21 ta’ Jannar 

 

Sant’Anjeże, verġni u martri 
 

Tifkira Obbligatorja 

 

Mill-Komun tal-Martri jew tal-Verġni 

 

L-Ewwel Qari 
Alla għażel id-dgħajfa tad-dinja 
 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 
1 Kor 1, 26-31 

 

Ħuti, 26araw x'intom, li Alla sejħilkom; għax mhumiex ħafna fostkom li huma 

għorrief skont il-qjies tad-dinja, mhumiex ħafna s-setgħana, mhumiex ħafna 

n-nobbli.  

 
27Imma Alla għażel in-nies boloh għad-dinja biex iħawwad l-għorrief; għażel 

id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwad il-qawwija; 28għażel il-mistmerra mid-

dinja, u n-nies li ma huma xejn, biex iġib fix-xejn 'il dawk li huma xi ħaġa. 
29Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla.  

 
30Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesù li sar għalina l-għerf mingħand Alla, 

ġustizzja, qdusija u fidwa, 31biex bħalma hu miktub,"min jiftaħar, ħa jiftaħar 

fil-Mulej." 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 22 (23), 1-3.4.5.6 

 

R/. 1Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni 

  
2F'mergħat kollha ħdura jqegħedni.  

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni; 
3hemm hu jrejjaqni.  

Imexxini fit-triq tas-sewwa  

minħabba l-isem tiegħu. R/. 
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4Imqar jekk nimxi f'wied mudlam,  

ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.  

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,  

huma jwennsuni. R/. 

 
5Int tħejji mejda għalija  

quddiem l-għedewwa tiegħi.  

Biż-żejt tidlikli rasi,  

u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/. 

 
6Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena  

il-jiem kollha ta' ħajti. 

U ngħammar f'dar il-Mulej  

sakemm indum ħaj! R/. 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Ġw 15, 9b.5b 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Ibqgħu fl-imħabba tiegħi, jgħid il-Mulej, 

min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. 

R/.  Hallelujah. 

 

Evanġelju  
Imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa. 

 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
Mt 13, 44-46 

 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal id-dixxipli tiegħu: 44"Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah 

lil teżor moħbi f'għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur 

ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa. 

 
45Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil wieħed neguzjant ifittex ġawhar fin; 
46meta sab ġawhra tiswa ħafna, mar biegħ kull ma kellu u xtara lilha. " 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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22 ta’ Jannar 
 

San Publju, prinċep ta’ Malta 
 

Tifkira Obbligatorja 

 

Mill-Komun tal-Qaddisin 

 

L-Ewwel Qari 
Publju laqagħna u bil-qalb kollha żammna għandu. 

 

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli 
Atti 28, 1-10 

 
1Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. 2In-nies 

tagħha ġiebu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħalha. Laqgħuna tajjeb lilna 

lkoll u qabbdulna ħuġġieġa, għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. 
3Mela Pawlu qabad qabda zkuk niexfa u tefagħhom fin-nar. Fiz-zkuk kien 

hemm lifgħa li, malli ħasset is-sħana, ħarġet u qabdet ma' id Pawlu. 4In-nies 

tal-gżira, kif raw il-lifgħa mdendla ma' idu, bdew jgħidu wieħed lil ieħor: 

"Dan ir-raġel żgur xi qattiel, għax għad li ħelisha mill-baħar, il-Ġustizzja ma 

ħallitux jgħix?" 5Imma hu farfar il-lifgħa ġon-nar u ma ġralu xejn. 6Huma 

stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew 

ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, biddlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi alla. 

 
7F'dawk l-inħawi kien hemm l-oqsma tal-prinċep tal-gżira, li kien jismu 

Publju. Dan laqagħna u bil-qalb kollha żammna għandu tlitt ijiem. 8Missier 

Publju inzerta mixħut, marid bid-deni u d-disenterija. Pawlu daħal ħdejh, 

għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejjqu. 9Wara dan imbagħad bdew ukoll 

jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira, u hu fejjaqhom. 10Wrewna ġieħ kbir, u 

meta ġejna biex nitilqu, għabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 15 (16), 1-2 u 5.7-8.11 

 

R/. Int, Mulej, is-sehem tal-wirt tiegħi. 
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1Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistkenn. 
2Jien għedt lill-Mulej: "Int Sidi, 

m'għandix ġid ieħor ħliefek. 
5Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi,  

inti żżomm f'idejk xortija. R/. 

 

 
7Imbierek lill-Mulej li tani l-fehma;  

imqar billejl qalbi tgħallimni. 
8Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi,  

għax bih f'leminti qatt ma nitħarrek. R/. 

  
11Int tgħallimni t-triq tal-ħajja;  

hemm il-milja tal-ferħ quddiemek,  

hemm l-għaxqa għal dejjem f'lemintek. R/. 

 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Ġw 13, 34 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-Mulej, 

li tħobbu lil xulxin, bħalma ħabbejtkom jien.  

R/.  Hallelujah. 

 

Evanġelju 
Kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. 

 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
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.'  
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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, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-

iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.'" 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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24 ta’ Jannar 
 

San Franġisk de Sales, isqof u duttur tal-Knisja 
 

Tifkira Obligatorja 

 

Mill-Komun tar-Rgħajja jew tad-Dutturi tal-Knisja 

 

L-Ewwel Qari 
Inxandar fost il-pagani l-Evanġelju tal-għana ta' Kristu. 

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin 
Efes 3, 8-12 

 

Ħuti : 8Lili, l-iżgħar fost  il-qaddisin kollha, ngħatatli din il-grazzja li nxandar 

fost il-pagani l-Evanġelju tal-għana ta' Kristu, għana li ebda moħħ ma jista' 

jifhmu, 9u li noħroġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-

misteru, li kien moħbi sa minn dejjem f'Alla li ħalaq kollox. 10B'hekk l-għerf ta' 

Alla, għerf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun issa mgħarraf permezz tal-Knisja lill-

Prinċpijiet u lis-Setgħat tas-sema, 11skont il-pjan li hu kien fassal sa minn 

dejjem fi Kristu Ġesù Sidna. 12Bih aħna għandna l-ħila nersqu permezz tal-fidi 

tagħna fih. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 36 (37), 3-4.5-6.30-31 

 

R/. Minn fomm il-ġust joħroġ kliem l-għerf 

 
3Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb;  

għammar fl-art, u tgħix b'moħħok mistrieħ; 
4qiegħed fil-Mulej l-għaxqa tiegħek,  

u jagħtik dak li tixtieq qalbek. R/. 

 
5Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek,  

afda fih, u jagħmel hu. 
6Hu juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek,  

u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. R/. 
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30Minn fomm il-ġust joħroġ kliem l-għerf,  

u lsienu jgħid is-sewwa. 
31Il-liġi ta' Alla tiegħu għal qalbu,  

ma jitfixkilx fil-mixi tiegħu. R/. 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Ġw 13, 34 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-Mulej: 

bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. 

R/.  Hallelujah. 

 

Evanġelju 
Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. 

 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann 
Ġw 15, 9-17 

 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 9“Kif ħabbni Missieri, hekk 

ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. 10Jekk tħarsu l-kmandamenti 

tiegħi, intom tibqgħu fi mħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' Missieri u 

qiegħed f'imħabbtu. 11Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-

ferħ tagħkom ikun sħiħ. 

 
12Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. 13Ħadd 

ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. 
14Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. 15Ma nsejħilkomx 

aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb, 

għaliex kull ma smajt mingħand Missieri jiena għarrafthulkom. 

 
16Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru 

tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa', ħalli kull ma titolbu lill-Missier f'ismi, 

huwa jagħtihulkom. 17Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin.” 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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25 ta’ Jannar 
 

Il-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna  

San Pawl 
 

Festa 

 

L-Ewwel Qari  
Qum! Tgħammed u nħall minn dnubietek, int u ssejjaħ ismu. 

 

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli 
Atti 22, 3-16 

 

F’dak iż-żmien, Pawlu qal lill-poplu: 3"Jiena Lhudi; twelidt f'Tarsu taċ-Ċiliċja, 

imma trabbejt f'din il-belt f'riġlejn Gamaljel u tħarriġt bir-reqqa fil-ħarsien tal-

Liġi ta' missirijietna; jien mimli ħeġġa għal Alla, kif ukoll intom ilkoll illum. 
4Jien ħadtha sal-mewt kontra min qabad din it-Triq tal-Mulej, u rbatt u tfajt il-

ħabs irġiel u nisa, 5kif jista' jixhidli l-qassis il-kbir u l-Kunsill kollu tax-xjuħ. 

Kien mingħandhom li jien ħadt ittri għal ħutna, u mort Damasku biex lil 

dawk ukoll li kienu hemm inġibhom marbutin Ġerusalemm u jkunu 

kkastigati. 

 
6Imma jien u sejjer, kif kont qrib Damasku, f'daqqa waħda għall-ħabta ta' 

nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwari. 7Waqajt mal-art, u smajt leħen 

jgħidli, 'Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani?' 8Jien weġibt, 'Min int, 

Mulej?' U hu qalli, 'Jien Ġesù ta' Nazaret, li int qiegħed tippersegwitah.' 
9Dawk li kienu miegħi raw id-dawl, imma ma semgħux il-leħen ta' min kien 

ikellimni. 10Imbagħad jien għedt, 'X'għandi nagħmel, Mulej?' U l-Mulej qalli, 

'Qum u mur Damasku. Hemm jgħidulek kull ma għandek tagħmel.' 11Billi ma 

stajtx nara minħabba d-dija ta' dak id-dawl, mexxewni minn idi dawk li kienu 

miegħi, u hekk wasalt Damasku. 

 
12Hemmhekk kien hemm wieħed, jismu Ħananija, raġel sewwa skont il-Liġi, li 

kellu fama tajba mal-Lhud li kienu joqogħdu hemm; 13ġie għandi, resaq fuqi u 

qalli, 'Sawl, ħija, ħu d-dawl.' Dak il-ħin stess bdejt nara u nħares lejh. 
14Imbagħad hu qalli, 'Alla ta' missirijietna għażlek biex tagħraf ir-rieda tiegħu, 

tara lil dak li hu l-Ġust u tisimgħu jkellmek b'fommu stess. 15Għax int għad 

trid tixhed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. 16U issa 

x'int tistenna? Qum! Tgħammed u nħall minn dnubietek, int u ssejjaħ ismu.'" 
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Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Jew  

 

L-Ewwel Qari  
 Jgħidulek x'għandek tagħmel. 

 

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli 
Atti 9, 1-22 

 

F’dak iż-żmien, 1Sawl, li kien għadu bil-qawwa kollha jhedded bil-mewt lid-

dixxipli tal-Mulej, mar għand il-qassis il-kbir 2u talbu jagħtih ittri għas-

sinagogi ta' Damasku, biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib 

miexja fit-Triq tal-Mulej u jeħodhom marbuta Ġerusalemm. 3Huwa u sejjer, 

kif qorob lejn Damasku, f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. 
4Waqa' fl-art, u sama' leħen jgħidlu: "Sawl, Sawl, għaliex qiegħed 

tippersegwitani?" 5Hu wieġeb: "Min int, Mulej?" u l-leħen wieġbu: "Jiena 

Ġesù, li int qiegħed tippersegwitah. 6Imma issa qum u idħol il-belt, u 

hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel." 

 
7Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu mbikkma, billi kienu semgħu l-leħen 

imma ma raw lil ħadd. 8Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma sata' jara xejn. 

Imbagħad mexxewh minn idu u wassluh Damasku. 9Dam tlitt ijiem ma jarax, 

u la kiel u lanqas xorob. 

 
10F'Damasku kien hemm dixxiplu, jismu Ħananija. Deherlu l-Mulej u qallu: 

"Ħananija !" "Hawn jien, Mulej!" wieġeb. 11U l-Mulej qallu: "Qum u mur fit-

triq li jgħidulha d-Dritta, u hemm, fid-dar ta' Ġuda, staqsi għal wieħed minn 

Tarsu, jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob, 12u ra f'dehra wieħed, jismu Ħananija, 

dieħel ħdejh u jqegħedlu idejh fuqu biex jerġa' jieħu d-dawl." 13Ħananija 

wieġeb: "Mulej, jien smajt mingħand ħafna fuq dan ir-raġel, kemm għamel 

ħsara lill-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm. 14U issa qiegħed hawn bis-setgħa 

mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil dawk kollha li jsejħu ismek." 
15Iżda l-Mulej wieġbu: "Mur, għax dan ir-raġel hu għodda magħżula minni 

biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u s-slaten u quddiem ulied Iżrael. 16Jien 

stess għad nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi." 

 
17Ħananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda, daħal, qiegħed idejh fuq Sawl u qallu: 

"Sawl, ħija, il-Mulej Ġesù, li deherlek fit-triq inti u ġej hawn, bagħatni biex 

terġa' tieħu d-dawl u timtela bl-Ispirtu s-Santu." 18F'daqqa waħda waqa' bħal 

qxur minn għajnejh u raġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammed, 19kiel xi 

ħaġa, u ħa r-ruħ. 
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20U malajr beda jxandar lil Ġesù fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-Iben ta' Alla. 
21Kull min kien jisimgħu kien jistagħġeb u jgħid: "Dan mhuwiex dak li 

f'Ġerusalemm kien iħarbat lil dawk li jsejjħu dan l-isem? U mhux għalhekk 

ġie hawn? Mhux biex jaqbadhom u jeħodhom marbuta għand il-qassisin il-

kbar?" 22Imma Sawl kulma jmur kien jissaħħaħ u kien iħawwad lil-Lhud li 

kienu joqogħdu Damasku bil-provi li kien iġibilhom li Ġesù hu l-Messija. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 116 (117), 1.2 

 

R/. (Mk 16, 15) Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu 

Jew Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

 
1Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha,  

sebbħuh, intom popli lkoll! R/. 

 
2Għax kbira hi t-tieba tiegħu magħna,  

il-fedeltà tal-Mulej tibqa' għal dejjem. R/. 

 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Ġw 15, 16 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Jien għażilt lilkom, jgħid il-Mulej,  

biex tmorru tagħmlu l-frott  

u l-frott tagħkom jibqa'. 

R/.  Hallelujah. 

 

Evanġelju  
Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju. 

 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Mark 
Mk 16, 15-18 

 

F’dak iż-żmien, Ġesù deher lill-Ħdax 15u qalilhom: "Morru fid-dinja kollha, 

xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. 16Min jemmen u jitgħammed, isalva; 

iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. 



 26 

 
17U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f'ismi jkeċċu x-xjaten, 

jitkellmu b'ilsna ġodda, 18jaqbdu s-sriep b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li 

jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn 

ifiqu." 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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26 ta’ Jannar 

 

San Titu u San Timotju, isqfijiet 
 

Tifkira Obligatorja 

 

Mill-Komun tar-Rgħajja tal-Erwieħ 

 

L-Ewwel Qari 
Niftakar fil-fidi vera tiegħek. 

 
Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju 
2 Tim 1, 1-8 

 
1Pawlu, bir-rieda ta' Alla appostlu ta' Kristu Ġesù, skont  il-wegħda tal-ħajja li 

hi fi Kristu Ġesù, 2lil Timotju, ibni l-għażiż: grazzja, ħniena u sliem mingħand 

Alla l-Missier u mingħand Kristu Ġesù Sidna. 

 
3Inrodd ħajr lil Alla, li lilu nqim b'kuxjenza safja bħal missirijieti, hekk kif 

niftakar fik bla heda fit-talb tiegħi lejl u nhar. 4Meta niftakar fid-dmugħ 

tiegħek għalija, tiġini x-xewqa li narak, biex nimtela bil-ferħ. 5Niftakar fil-fidi 

vera tiegħek, fidi li l-ewwel kienet ta' nanntek Lojd u mbagħad ta' ommok 

Ewniki, u li ma għandi ebda dubju li hi fik ukoll.  

 
6Minħabba f'hekk infakkrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla, li jinsab fik bit-

tqegħid ta' idejja; 7għax Alla ma taniex spirtu ta' biża', imma Spirtu ta' qawwa, 

ta' mħabba u ta' rażan. 8Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna, 

anqas minħabba fija, priġunier tiegħu, imma aqsam miegħi t-tbatija għall-

Evanġelju, u afda fil-qawwa ta' Alla. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

jew 

 

L-Ewwel Qari 
Lil Titu, ibni veru fil-fidi tagħna lkoll. 

 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Titu 
Tit 1, 1-5 



 28 

 
1Jiena Pawlu, qaddej ta' Alla, u appostlu ta' Ġesù Kristu biex immexxi l-

maħturin ta' Alla fil-fidi u nwassalhom għat-tagħrif tal-verità li twassal għat-

tieba, 2bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Alla, li ma jigdibx, wegħedhielna sa minn 

qabel iż-żminijiet, 3u meta wasal il-waqt irrivelahielna bil-kelma tiegħu 

permezz tal-predikazzjoni li kienet fdata lili skont l-ordni ta' Alla, is-Salvatur 

tagħna. 4Qiegħed nikteb lil Titu, ibni veru fil-fidi tagħna lkoll: lilu grazzja u 

sliem mingħand Alla l-Missier u mingħand Kristu Ġesù s-Salvatur tagħna. 

 
5Għalhekk jiena ħallejtek fi Kreta, biex tqassam kollox bl-ordni, u biex taħtar 

presbiteri f'kull belt, skont ma ordnajtlek. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 95 (96), 1-2a.2b-3. 7-8a. 10 

 

R/. Ħabbru fost il-popli l-għeġubijiet tal-Mulej 

 
1Għannu lill-Mulej għanja ġdida;  

għannu lill-Mulej fl-art kollha! 
2Għannu lill-Mulej, bierku ismu! R/. 

 

Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. 
3Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,  

fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. R/. 

 
7Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli,  

agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa; 
8agħtu lill-Mulej is-sebħ ta' ismu! R/. 

 
10Għidu fost il-ġnus: "Il-Mulej isaltan!"  

Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek;  

hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. R/. 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Lq 4, 18 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

L-Ispirtu tal-Mulej fuqi,  

bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. 

R/.  Hallelujah. 
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Evanġelju 
Il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. 

 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Luqa 
Lq 10, 1-9 

 

F’dak iż-żmien, 1il-Mulej għażel tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn 

qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur hu. 

 
2U qalilhom: "Il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-

ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. 3Morru! Araw, qiegħed 

nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. 4Teħdux magħkom la but, la ħorġa u 

lanqas qrieq, u fit-triq issellmu lil ħadd. 

 
5Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu, 'Is-sliem lil din id-dar.' 6U jekk fiha jkun 

hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu; jekk le, it-tislima 

tagħkom terġa' lura għandkom. 7Ibqgħu għand dik il-familja, u kulu u ixorbu 

milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqogħdux idduru minn 

familja għal oħra. 

 
8F'kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom, kulu dak li jqegħdulkom 

quddiemkom; 9fejjqu l-morda li jkun hemm; u lin-nies għidulhom, 'Is-Saltna 

ta' Alla waslitilkom.'" 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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27 ta’ Jannar 
 

Sant’Anġela Merici, verġni 

 
Tifkira 

 

Mill-Komun tal-Verġni u tal-Qaddisin (għall-edukaturi) 

 

L-Ewwel Qari 
1 Piet 4, 7b-11 

 

Salm Responsorjali 
Salm 148, 1-2. 11-13a. 13ċ-14 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Ara Mat 11, 25 

 

Evanġelju 
Mk 9, 33-37 
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28 ta’ Jannar 
 

San Tumas t’Aquino,  

presbiteru u duttur tal-Knisja 
 

Tifkira Obbligatorja 

 

Mill-Komun tad-Dutturi jew tar-Rgħajja tal-Erwieħ 

 

L-Ewwel Qari 
Ħabbejt l-għerf aktar mis-saħħa u s-sbuħija. 

 

Qari mill-Ktieb tal-Għerf 
Għerf 7, 7-10.15-16 

 
7Jien tlabt u qlajt l-għaqal; sejjaħt, u ġie fuqi l-ispirtu ta' l-għerf.  

 
8Dan l-għerf qistu aqwa minn kull xettru u tron, u ntbaħt li l-għana m'hu xejn 

ħdejh. 9Ma xebbahtx miegħu l-ħaġra l-aktar prezzjuża, għax id-deheb kollu 

ħdejh m'huwiex ħlief ftit ramel, u l-fidda quddiemu qisha ftit tajn.  

 
10Aktar mis-saħħa u s-sbuħija ħabbejtu, u għoġobni aktar mid-dawl; għax id-

dija tiegħu ma tgħib qatt. 

 
15Jagħtini Alla li nitkellem sewwa kif għaraft, u naħseb kif jixraq bid-doni li 

tani. Għax hu t-triq tal-għerf, hu jmexxi l-għorrief fis-sewwa. 16F'idejh qegħdin 

aħna u kliemna, u d-dehen u s-sengħa ta' għemilna. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 118 (119), 9.10.11.12.13.14 

 

R/. Għallimni nħares il-kmandamenti tiegħek 

 
9Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fi triqtu?  

Billi jħares il-kelma tiegħek. 
10B'qalbi kollha jiena nfittxek;  

tħallinix nitbiegħed mill-kmandamenti tiegħek. R/. 
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11Jien żammejt kelmtek f'qalbi,  

biex ma nidneb qatt kontrik. 
12Imbierek int, Mulej!  

Għallimni l-kmandamenti tiegħek. R/. 

 
13B'xufftejja jiena nxandar  

id-digrieti kollha ta' fommok. 
14Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek,  

daqs kieku kelli l-għana kollu. R/. 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Mt 23, 9b.10b 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. 

Il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. 

R/.  Hallelujah. 

 

Evanġelju 
Tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. 

 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
Mt 23, 8-12 

 

F’dak iż-żmien, Ġesù dar lejn il-folla u qal lid-dixxipli tiegħu: 8“Intom tħallux 

min isejħilkom Rabbi, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll 

aħwa. 9U ssejħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom 

wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. 10Hekk ukoll tħallux min isejħilkom 

mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. 

 
11Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; 12min jitgħolla, jitbaxxa, u 

min jitbaxxa, jitgħolla.”  

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 
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31 ta’ Jannar 
 

San Ġwann Bosco, presbiteru 
 

Tifkira Obbligatorja 

 

Mill-Komun tar-Rgħajja tal-Erwieħ jew tal-Qaddisin (għall-edukaturi) 

 

L-Ewwel Qari 
F'dan għandkom taħsbu: f'kull ma hu safi. 

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin 
Fil 4, 4-9 

 

Ħuti, 4ifirħu dejjem fil-Mulej; nerġa' ngħidilkom, ifirħu. 5Il-ħlewwa tagħkom, 

ħa jkunu jafuha l-bnedmin kollha. Il-Mulej qorob. 6Tħabbtu raskom b'xejn. Fit-

talb kollu tagħkom itolbu u uru lil Alla xi jkollkom bżonn, u iżżuh ħajr. 7U s-

sliem ta' Alla, sliem li jgħaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem, iżommilkom 

qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesù. 8Mill-bqija, ħuti, f'dan għandkom 

taħsbu: f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu 

safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtù, 

f'kull ma ħaqqu t-tifħir; f'dan kollu aħsbu. 9U kull ma tgħallimtu u ħadtu 

mingħandna, u smajtu u rajtu fina, agħmluh. Alla tas-sliem ikun magħkom. 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Irroddu ħajr lil Alla 

 

Salm Responsorjali 
Salm 102 (103), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

 

R/. Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej 

 
1Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!  

B'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. 
2Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej, 

u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. R/. 

 
3Hu li jaħfer dnubietek kollha;  

ifejjaq il-mard tiegħek kollu; 
4jifdi lil ħajtek mill-qabar;  
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iħaddnek bit-tieba u l-ħniena. R/. 

 
8Ħanin u twajjeb il-Mulej,  

idum ma jagħdab u kollu mogħdrija. 
9Ma joqgħodx jitlewwem magħna,  

u anqas jinkorla għal dejjem. R/. 

 
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/. 

 
17Imma t-tieba 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. R/. 

 

Versett qabel l-Evanġelju 
Mt 23, 11.12b 

 

R/.  Hallelujah, hallelujah. 

Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; 

min jitbaxxa, jitgħolla. 

R/.  Hallelujah. 

 

 

Evanġelju 
Jekk ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-Saltna tas-

Smewwiet. 
 

+ Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 
Mt 18, 1-5 

 
1F'dak il-waqt resqu d-dixxipli lejn Ġesù u staqsewh: "Mela min hu l-akbar fis-

Saltna tas-Smewwiet?" 2Hu sejjaħ lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f'nofshom 3u 

qalilhom,"Tassew ngħidilkom, li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-

żgħar, żgur li ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet. 4U għalhekk l-ikbar wieħed 

fis-Saltna tas-Smewwiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel 

żgħir. 5U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili.” 

 

Il-Kelma tal-Mulej 

R/. Tifħir lilek, Kristu 

 


