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L-EWWEL QARI (2: 1-5) 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija 
 Il-ħwejjeġ li ra Isaija, bin Għamos, dwar Ġuda u Ġerusalemm. Għad jiġri fl-aħħar jiem li l-
għolja tad-dar tal-Mulej togħla ’l fuq mill-qċaċet tal-muntanji u tintrefa’ ’l fuq mill-għoljiet. Lejha 
għad jiġru l-ġnus kollha, kotra sħiħa ta’ popli għad jiġu u jgħidu: “Ħalli mmorru u nitilgħu fuq il-
għolja tal-Mulej, lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb, biex jgħallimna t-triqat tiegħu u nimxu fil-
mogħdijiet tiegħu. Għax minn Sijon toħroġ il-liġi u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.” Il-
Mulej jagħmel ħaqq bejn il-ġnus u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli; u huma jibdlu x-xwabel 
tagħhom f’sikek tal-moħriet, u l-lanez tagħhom fi mnieġel. Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla kontra 
ġens ieħor u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed. Ejja, dar ta’ Ġakobb, ħalli nimxu fid-
dawl tal-Mulej. 

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

SALM RESPONSORJALI (Salm 97) 

Rit: Il-Mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus! 

 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida, 
għax għamel l-għeġubijiet.  
Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu 

u d-driegħ imqaddes tiegħu. Rit... 

 
Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu,  
f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. 
Ftakar fi tjubitu u fil-fedeltà tiegħu  

għal dar Israel. Rit... 
 
Raw it-truf kollha tal-art 
is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna. 
Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, 

infexxu fil-hena, ifirħu u għannu. Rit... 



 
Għannu lill-Mulej biċ-ċetra, 
biċ-ċetra u b’leħen il-għana;  
bit-trombi u b’leħen it-trombetti 

għajtu bil-ferħ quddiem is-Sultan, il-Mulej! Rit... 

 
IT-TIENI QARI (10: 9-18) 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani 
 Jekk inti tistqarr b’fommok, “Ġesù hu l-Mulej,” u temmen f’qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, 
inti issalva. Wieħed jemmen f’qalbu biex ikollu l-ġustifikazzjoni u jistqarr b’xofftejh biex ikollu s-
salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, “Kull min jemmen fih ma jintilifx.” Ma hemm ebda għażla bejn 
Lhudi u Grieg; hu s-sid ta’ kulħadd, u għani ma’ dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ 
isem il-Mulej isalva. Imma kif jistgħu jsejħu lil min ma jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f’min 
ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jippritkawlhomx? Kif jistgħu jippritkaw jekk ma 
jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub, “Kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġid!” 
Iżda mhux kulħadd qagħad għall-kelma ta’ Kristu. Imma, ngħid jien, jaqaw ma semgħux? Żgur li 
semgħu. L-Iskrittura tgħid, “Leħenhom xtered mal-art kollha, u l-kelma tagħhom laħqet truf id-
dinja.”  

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

 
AKKLAMAZZJONI       QABEL      L-EVANĠELJU         (Mt 28: 19-20) 

Hallelujah. Hallelujah. 
Morru għallmu l-ġnus kollha, jgħid il-Mulej; jien magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. 

Hallelujah! 
 
L-EVANĠELJU (28: 16-20) 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew  
 F’dak iż-żmien: il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien 
ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu quddiemu; imma xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq 
ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, għallmu l-ġnus 
kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. U għallmuhom 
iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jien magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien.” 

Il-Kelma tal-Mulej.                       Tifħir lilek Kristu. 
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